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Sammanfattning 
 
Kapitaltäckningsregler för banker fick ett mer utarbetat regelverk 2007, Basel II. Avsikten 
med det nya regelverket var att förbättra det tidigare regelverket för både interna och externa 
aktörer och att fokusera på att säkerställa bankernas risker på ett bättre anpassat sätt efter 
deras verksamhet. Utvärdering av det nya regelverket har haft ytterst lite fokus på vilka 
effekter Basel II de facto har haft i praktiken. Då de Europeiska länderna som ingår i G10 nu 
har följt regelverket drygt två år anser vi att det är möjligt att utvärdera hur de kvantitativa 
effekterna har satt sina spår i bankernas nyckeltal som mäter lönsamhet och soliditet. Detta 
har mynnat ut i följande problemformulering och syfte: 
 
Har Basel II påverkat bankernas lönsamhet och finansiella ställning? 
 
Studies syfte är att med en kvantitativ metod sätta upp hypoteser för att undersöka om vi 
finner något samband mellan Basel II och bankernas nyckeltal som en effekt av tiden när 
Basel II implementerades. 
 
Studien utgår från en deduktiv ansats där två möjliga hypoteser var: 1) Att medelvärdet av 
nyckeltalen ej skiljer sig efter införandet av Basel II år 2007. Det vill säga tiden, och därmed 
även lagen, har ej haft någon empirisk verkan på nyckeltalet. 2) Att medelvärdet av 
nyckeltalen skiljer så pass signifikant efter införandet av Basel II att tiden verkar ha haft en 
empirisk verkan på nyckeltalen. I detta fall skulle lagen mycket väl ha kunnat påverat 
nyckeltalet. Nyckeltalen som ingick i studien var: Avkastning på eget kapital, Avkastning på 
investerat kapital, Vinstmarginal, Soliditet, Skuldsättningsgrad, Skuldränta och Tier 1. 
Urvalet var 49 banker i sju av G-10 länderna. Perioden som undersöktes var 1990-2008. Detta 
för att få en längre tidsperiod där även flera kriser som kan påverka bankväsendet ingick. 
Undersökningsmetoden var en regressionsanalys som gjordes för att undersöka om det fanns 
någon relation mellan Basel II och bankernas nyckeltal som en effekt av tiden. Studien är 
således en så kallad ”Event studie”.   
 
Resultaten visade att för två av nyckeltalen, Avkastning av eget kapital och Vinstmarginal 
finns en signifikant skillnad efter 2007. Dessa två nyckeltal beskriver lönsamhet vilket kunde 
förväntas stärkas efter införandet av Basel II. Resultaten i den här studien pekar dock i en 
annan riktning, lönsamheten verkar ha minskat från 2006-07. Detta kan diskuteras utifrån 
synpunkten att regelverket är kostsamt att implementera. Studien visar också att övriga 
nyckeltal inte tycks ha påverkats av införandet av Basel II. Detta kan tyda på att regelverket 
inte varit så banbrytande som det i vissa fall gjorts gällande.  
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1.Inledning 
 

 detta kapitel kommer vi att ge läsaren en introduktion till Basel II. Vi vill ge läsaren en 
ökad förståelse samt en insikt i lagstiftningens syfte och hur berörda parter påverkas. 
Detta knyter vi an till hur forskning ser på regelverket som motiverar vårt val av ämne. 

Detta kommer slutligen att mynna ut i forskningsfrågan, vårt syfte samt beskrivning av 
studiens upplägg. 
 

 

1.1 Ämnesval 
Under vår studietid på Umeå Universitet har ett genuint intresse växt fram inom ämnet finans. 
Det var därför en självklarhet att vår masteruppsats skulle behandla ämnet finans på något vis.  
Båda författarna har under sin studiegång parallellt arbetat inom finanssektorn, detta har gjort 
att vi utöver våra teoretiska kunskaper har haft möjlighet att omsätta dessa teoretiska 
kunskaper i verkligheten vilket har betytt mycket för vår förståelse. Det har också gjort att vi 
har skapat oss insikter i dagsaktuella händelser som berör den bank som vi arbetar på, men 
även för branschen som helhet. En myndighet i Sverige som övervakar finansiella aktörer på 
finansmarknaden är Finansinspektionen (FI). Dess uppgift är att verka för ett finansiellt 
system som innehåller stabila företag samt att skydda konsumenterna (www.fi.se). Vid ett 
tillfälle under förra året besökte FI vår arbetsplats för att granska arbetet kring riskhantering. 
Inför det här besöket hade ett flertal personer varit involverade i en så kallad riskgrupp, det 
vill säga, arbetet med företagets riskhantering. Vidare har det knappast undgått någon den 
finanskris som under senaste året svept över jordklotet och påverkat många människor och 
företag. Vi har utifrån vårt arbete i bank påtagligt känt av krisen genom bland annat 
kundernas oro. 
  

1.1.1 Dagens finanskris 
Vidare har medias rapportering gjort oss upplysta om finanskrisens omfattning och från olika 
håll tagit till oss av olika analytikers tolkningar. Då denna kris påtagligt haft stor effekt för 
människor och företag har också intresse väckts från vår sida att gräva på djupet för att förstå 
mekanismerna bakom vad som utlöst denna kris. En intressant tolkning återger McIlroy 
(2008) i en artikel där han framför kritik till bankernas handlande och menar på att de är 
bovarna i dramat till den finanskris som tog fart under andra halvan av 2007. Bankerna hade 
under en längre tid varit ytterst generösa i sin utlåning vilket inneburit att även mindre 
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kreditstabila företag och personer har haft möjlighet att få lån. Detta hade så långt varit bra 
affärer för bankerna då de kunnat ta ut en högre ränta som kompensation för den högre risk de 
tagit för att låna ut till dessa kunder. Det bör nämnas att banker är reglerade på ett flertal plan, 
däribland gentemot de risker de tar i form av att ge krediter till riskfyllda kunder. För att 
skydda sig så måste de själva inneha en del likviditet som säkerhet mot default risken. Vidare 
är de även skyldiga att förse externa motparter med tydlig information kring sin finansiella 
ställning i sina rapporter, i detta inkluderas riskfyllda krediter. McIlroy (2008) konstaterar i 
sin artikel att bankerna kunnat komma runt regleringen av att tydliggöra risker genom att 
bunta ihop riskfyllda lån och därefter sälja dem vidare i en produkt kallad asset-backed 
securities. Detta är en ytterst komplex finansiell produkt som kan motsvaras av 
låneobligationer. Resultatet av detta var, att när lånen såldes vidare som produkter, 
förändrades balansräkningen till att påverka de kapitalkrav som ställdes på bankerna till 
bankernas fördel. Även genomlysningen för externa intressenter försvann i den hanteringen. 
Bankerna kunde således fortsätta bygga på sina riskfyllda krediter. McIlroy (2008) uttrycker 
att bankerna skar guld med dessa produkter och att på ytan såg allt bra ut, där bankerna med 
dessa produkter som de sålde hade höga kreditbetyg, trots att underliggande tillgångar var av 
annan karaktär men på grund av bristen av genomlysning inte kunde värderas. Det som 
slutligen fick allt att spricka var när allt fler kunder misslyckades i att återbetala sina lån på 
grund av att räntorna, samtidigt som inflationen sprang iväg. Då detta kom upp till ytan 
innebar det att bankerna inte fick in sina intäkter i form av räntor och amorteringar och 
således själva inte kunde betala sina skulder.  
 
Sammantaget gjorde våra egna erfarenheter och medias rapportering kring finanskrisen oss 
intresserade att fördjupa oss i hur och varför banker regleras. Vårt intresse riktades framförallt 
mot kapitalkrav och riskhantering då detta uppenbarligen inte fungerat tillfredställande. Vi 
ansåg därför att vårt fokus borde ligga på att granska lagstiftningen om kapitaltäckningsregler 
för bankerna, det vill säga Basel II, och analysera om det påverkat bankindustrin över tid. 
Utifrån ovan förda diskussion upplevde vi ämnet både dagsaktuellt och lämpligt att fördjupa 
oss i för våra fortsatta yrkeskarriärer.  
 

1.2 Historisk återblick av regelverk rörande bankindustrin 
Under åttiotalet bevittnades hur ett stort antal banker försattes i konkurs (Lind 2005). Den 
finansiella sektorn hade fram till dess agerat utifrån en omvärld som karaktäriserats av ökad 
liberalisering och resulterat i avregleringar för bankindustrin. Sannolikt påverkade detta den 
allt försämrade finansiella ställning flertalet banker gick till mötes (Bichsel och Blum 2005). 
Detta ledde fram till diskussioner och idéer om hur bättre säkerhet och stabilitet kunde skapas 
för de finansiella systemen, som slutligen kom att mynna ut i det så kallade Baselackordet 
som kom att kallas Basel I (Lind 2005). Detta fördrag implementerades år 1987 och kom att 
omfatta banker som arbetar på en internationell nivå inom G-10 länderna. Fördraget innehöll 
ett ramverk för kapitalreglering där Baselkommittén1

                                                      
1 Baselkommittén för banktillsyn bildades år 1974 och har sitt säte i Basel i Schweiz. Kommitténs medlemmar är 
G-10 länderna (Belgien, Frankrike, Förenta staterna, Holland, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Spanien, 
Sverige, Schweiz, Storbritannien och Tyskland). Baselkommitténs uppgift är att utarbeta riktlinjer, standarder 

 fokuserade på att: 
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1. Att definiera andelen riskkapital2

 

 bankerna var tvungna att hålla för att hantera deras 
kreditrisker. Detta kom att sättas till 8% då kreditrisken ansågs vara den mest 
frekventa anledningen till brister bland internationella banker, bortsett från bedrägeri 
(Herring 2005). 

2. Reglera så att banker var skyldiga att mäta sina riskfyllda tillgångar inklusive 
exponeringar utanför balansräkning (Herring 2005).  
 

3. Att sätta upp en miniminivå för kapitalreglering när det gäller riskfyllda tillgångar 
(Herring 2005).  

 
 
Basel I fick slutligen två huvudsakliga mål, det ena var att främja säkerhet och sundhet i 
banksystemet och det andra var att skapa likartade konkurrensförhållanden för internationellt 
aktiva banker. Med tiden som bankernas verksamhet utvecklades ansågs regelverket behöva 
moderniseras. Det tyngsta argumentet som Baselkommittén angav till en förändring av 
lagstiftningen, var att det hade blivit relativt enkelt för bankerna att kunna kringgå reglerna, 
vilket i sig hade gett svåröverblickade risker. Genom att öka riskkänsligheten på bankernas 
kapital så skulle detta kunna undvikas. Detta ledde slutligen fram till det nya Baselackordet, 
Basel II (Herring 2005). 
 

1.3 Dagens regelverk 
Basel II presenterades år 2004 och trädde i kraft 1 januari 2007 (Bichsel och Blum 2005). 
Som ett led i att förbättra regelverket för både interna och externa aktörer så kom 
Baselfördragets syfte att fokusera på att säkerställa bankernas risker på ett bättre anpassat sätt 
efter deras verksamhet (Herring 2005). Den stora skillnaden mellan Basel I och Basel II är att 
bankerna kan skilja sina affärer åt i olika riskklasser. Eftersom banken är tvingad att behålla 
kapital för att säkerställa sina risker förbättrades detta i Basel II genom att kunna separera hög 
och lågrisk affärer.   
 
Detta innebär kortfattat att lågrisk affärer kräver lägre kapitalbindnig för banken medan 
högrisk affär resulterar i att banken måste binda mer kapital . Genom detta anser bland annat 
finansinspektionen och Baselkommittén att bankerna kommer att få större utrymme till att 
effektivare nyttja sin kapitalbas.  
 
Basel II struktureras i tre områden så kallade ”pelare”. För att förstå strukturen av Basel II 
illustrerar figur 1.1 de tre pelarna regelverket vilar på.  
 
 
                                                                                                                                                                      
och rekommendationer, som inte någon legal tvingande status, men som är högst normgivande för 
tillsynsmyndigheter såsom inom och utanför G-10 länderna (www.fi.se). 
2 Riskvägt kapital kan uttryckas som förhållandet mellan med de krediter som banken ger ut och den 
procentuella del de själva måste behålla som säkerhet för att kunna täcka upp eventuella förluster. 
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• KAPITAL KRAV 
 

Första pelaren behandlar 
storleken av kapitalkraven 
kring kredit, operativa samt 
marknadsrisker. Denna 
pelare kan sägas vara en 
uppdaterad version av Basel 
1 där åtta procent var satt 
som lägsta kapital-
täckningsgrad. Det som har 
tillkommit är reglering av 
operativa risker som nu 
också är nödvändiga att 
räkna in samt exponering 
mot kreditrisk 
(Finansinspektionen 2002). 

 

• TILLSYNSMYNDIG-
HETENS ROLL 

Den andra pelaren utgörs av 
krav på bankernas egen 
kreditbedömning samt 
tillsynsmyndighetens roll och 
regler för hur den ska agera. 
Bankerna måste ha en metod 
för att göra bedömningar av 
kapitalbehov satt i relation 
till risker samt strategier för 
hur detta kan upprätthållas 
långsiktigt. Därutöver har 
tillsynsmyndigheterna 
skyldighet att granska att 
detta efterlevs och i tidigt 
skede vidta åtgärder om så ej 
är fallet (Finansinspektionen 
2002). 

 

• MARKNADS- 
DISCIPLIN 

Den tredje och sista pelaren 
behandlar information som 
bankerna är skyldiga att 
offentliggöra kring sina 
risker, riskhantering och 
kapital. Denna pelare kan 
sägas komplettera de övriga 
två pelarna. Huvudsyftet med 
denna är bankernas 
motparter, exempelvis 
investerare, med hjälp av den 
offentliga information som 
delges, ska kunna 
tillgodogöra sig fullständiga 
bedömningar av bankens 
risker och dess finansiella 
ställning (Finansinspektionen 
2002). 
  

 
 
 
                                                   BASEL II ACKORDET 
 
 
                PELARE 1                                                PELARE 2                                               PELARE 3  
                                                                
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.1 ” Basel II ackordet” (Garside och Bech 2003, författarnas översättning) 

 
 

1.4 Önskade effekter av lagstiftningen  
Finansinspektionen (2002) beskriver i en av sina rapporter de effekter Basel II förväntas ge 
för bankerna, kunderna och tillsynsmyndigheterna. För att kunna beräkna kapitalkraven krävs 
någon form av standardiserad modell att beräkna detta på. Basel kommittén har föreslagit tre 
olika varianter, där bankerna med redan utvecklade riskmodeller som uppfyller 
tillsynsmyndighetens kvalitetskrav inte behöver genomföra några större förändringar rörande 
deras riskberäkningar.  För övriga gäller att de får välja ut den riskmätningsmetod som är 
mest passande för deras verksamhet. Incitamentet för bankerna är trots allt likartade enligt 
Finansinspektionen (2002) då berörda banker kommer att kunna allokera kapital till de mer 
riskfyllda affärerna och istället behöva hålla mindre kapital för affärer med låg risk. 
Finansinspektionen menar att; 
 
”Detta kommer inte bara att skapa ett mer robust banksystem utan också öka de finansiella 
systemens bidrag till välfärdsutvecklingen”. (Finansinspektionen 2002)  
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För kunderna anses regelverket ha två viktiga effekter. För det första kan kunderna känna sig 
tryggare genom att sparandet blir säkrare och kreditutbudet mer stabilt i finansiella 
krissituationer. För det andra kommer ett mer rättvist system att skapas då räntevillkoren vid 
kreditgivning kommer att differentieras med hänsyn till risk. Slutligen är en önskvärd effekt 
att förbättra harmoniseringen hos de olika myndigheternas verksamhet, då ökade resurser 
kommer att krävas som ett resultat av hårdare kompetenskrav på tillsynsmyndigheternas roll 
satt i relation till arbetsuppgifterna. (Finansinspektionen 2002) 
 
Av ovan förda resonemang finns det uppenbarligen ett flertal önskvärde incitament att 
bankerna ska följa regelverket ur både bankernas, kundernas och tillsynsmyndigheternas 
synvinkel. Detta för oss vidare till att granska; vad hände sen? 
  

1.5 Problemdiskussion 
Det vi kunnat konstatera i ovanstående beskrivning är att Basel II har till syfte att ge 
standarder för hur bankindustrin ska mäta sina finansiella och operativa risker. De som berörts 
av lagstiftningen i ett inledande skede är internationella banker i G10 länderna samt 
värdepappersbolag och kreditmarknadsinstitut i medlemsländerna av EU. Tanken är att 
regelverket ska bli en standard världen över och kommer således att öka i omfattning 
framöver. Ansatsen hur banker ska implementera regelverket samt vilka effekter 
lagstiftningen kommer att ge har varit och är fortfarande ett synnerligen omdebatterat ämne. 
Mot denna bakgrund finner vi det relevant att studera vilka effekter regelverket haft hittills 
och om de uppfyller de förväntningar som ställts, då användarna kommer att öka i antal. 
 
En viktig aspekt att väga in för att förstå betydelsen av bankernas verksamhet är att banker 
fyller en viktig funktion i samhället. Deras tjänster i form betalningstjänster, förmedling av 
kapital genom in- och utlåning samt deras riskhantering är avgörande för de flesta företag och 
privatpersoner. I ett vidare perspektiv fyller banker flera viktiga funktioner som är av 
betydelse för länders ekonomi då välfärden är ett resultat av företagens lönsamma utveckling. 
Lind (2005) Av denna anledning är det rimligtvis av stor vikt att de regler som finns efterlevs. 
Samtidigt måste det tas i beaktande att banker är ett vinstdrivande bolag precis som många 
andra företag som gör att de behöver skapa positiva resultat. Allmänt vedertaget är att risk 
påverkar lönsamheten, både positivt och negativt. Vi gör tolkningen att med Basel II 
regelverket torde bankerna kunna optimera sin kapitalbas på ett bättre anpassat sätt efter den 
risk de tar i varje enskild affär. Ur detta kommer de enkelt att kunna bedöma vilka affärer som 
är lönsamma med hänsyn tagit till den risk de tar och därför göra bättre effektivare val. Med 
utgångspunkt från detta resonemang borde de också uppleva regelverket positivt och att det 
kan påverka deras lönsamhet till det bättre. Baselkommittén har utformat regelverket och 
framhäver en intressant ståndpunkt för själva regelverkets funktion där kommittén menar att 
de banker som följer regelverket och mäter sina risknivåer på önskvärt sätt ska belönas. (Basel 
Committe 2004a). Detta kommer att ske naturligt genom att när bankerna följer regelverket så 
kommer de i sin tur att kunna frigöra mer kapital då kapitalreserverna används effektivare och 
detta kan leda till fler investeringar. Vilket i sin tur kommer att öka vinsterna. Detta anser vi 
borde vara tillräckliga incitament för att bankerna kommer att se positivt på regelverket.  
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Dock så förefaller sig inte åsikterna i verkligheten att vara av samma uppfattning. Regelverket 
har nämligen väckt stor debatt och kritik. Vid genomgång av tidigare forskning visade det sig 
att det som främst belysts var följande områden: 
 

• Huruvida kostnaderna av implementering av Basel II kommer att återbetala sig för 
bankerna? (Herring 2005)  
 

• Att pelare 3 inte alls uppfyller bättre genomlysning. (Herring 2005) 
 

• Att bankernas utlåning kommer att påverkas negativt. (Gordy & Howells 2006; Jokipii 
& Milne 2007) 

 
• Banker länder emellan kommer att tävla på olika villkor. Regelverket är procykliskt. 

(Herring 2005; Lind 2005) 
 

• Hur väl regelverket mäter det som avser att mätas. (Varotto 2007) 
 
Dessa argument bygger på både kvalitativa och kvantitativa studier med framförallt kritik 
riktat mot regelverket och förväntade problem som det kommer att generera. Således har vi 
konstaterat att ytterst lite fokus legat på vilka effekter Basel II de facto har haft i praktiken. 
Med tanke på att lagstiftning har utformats i syfte om att förbättra en hel del punkter anser vi 
att det borde vara av betydelse från ett flertal aspekter att mäta utfallet. Då ett av syftena med 
lagstiftningen kopplat till pelare 1 är att förbättra bankernas kapitaltäckningsgrad och genom 
detta anses bankerna att kunna göra bättre investeringar som i förlängningen ska förbättra 
lönsamheten, så anser vi att detta borde vara av intresse att värdera, både från bankernas sida 
men även också andra parter. Detta torde rimligen enkelt kunna mätas genom bankernas 
finansiella nyckeltal. Ytterligare kopplat till pelare 2 med bättre kontroller från myndigheterna 
sida och pelare 3 med bättre genomlysning för bankernas motparter, exempelvis, externa 
investerare, så borde intresse finnas av att mäta det verkliga kvantitativa utfallet och granska 
effekterna. Detta för att se om syftet uppfylls i verkligheten. Slutligen borde skaparna av 
regelverket ha ett intresse av att granska effekterna för att kunna ta ställning till om 
regelverket har haft någon effekt och verkan. Då de Europeiska länderna som ingår i G10 nu 
har följt regelverket drygt två år så anser vi att det är möjligt att utvärdera hur de kvantitativa 
effekterna har satt sina spår i bankernas nyckeltal som mäter lönsamhet och soliditet. Detta 
stärks genom att det finns även andra studier som har undersökt nyckeltal, när det gäller 
bankernas lönsamhet, i relation till Basel II. Goddard, Molyeux och Wilson (2004) fann i en 
studie av europeiska banker att det rådde en positiv relation mellan kapital-tillgångs-ration 
och lönsamhet. Det kan innebära att regelverk som innebär en förbättring av bankernas 
kapitaltillgångar också i förlängningen borde påverka lönsamheten positivt.  Naceur och 
Kandil (2009)  har i en studie av egyptiska bankväsendet funnit positiva effekter av 
kapitalregleringsåtgärder när det gäller bankernas lönsamhet. Karlsson och Neuman (2008) 
gjorde en jämförande studie mellan bankkrisen på 90-talet och dagens finansiella kris där de 
vägde in Basel II som en faktor. Resultaten tydde på att regelverket kan ha haft betydelse 
eftersom lönsamheten idag är bättre än under 90-tals krisen men det kan även finnas andra 
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orsaker. Därför är det viktigt att fortsätta undersöka regelverkets betydelse för bankernas 
lönsamhet. Detta torde rimligtvis gå att få svar på genom att sätta upp en hypotes vilket leder 
oss fram till vår problemformulering.  
 

1.6 Problemformulering 
 
Har Basel II påverkat bankernas lönsamhet och finansiella ställning? 
  

1.7 Syfte 
Studies syfte är att undersöka om vi finner något samband mellan Basel II och bankernas 
nyckeltal som en effekt av tiden när Basel II implementerades. Detta gör vi genom att i en så 
kallad event studie använda oss av en regressionsmodell som identifierar avvikelser i 
nyckeltalen efter införandet av regelverket. Vårt delsyfte med denna uppsats har även varit att 
utveckla våra egna kunskaper kring regelverket och vad det står för. Detta då vi ser stor nytta i 
att fördjupa våra kunskaper inom detta område för våra fortsatta yrkeskarriärer.  
 

1.8 Studiens avgränsningar och begränsningar 
Som avgränsning valde vi att undersöka ett begränsat antal nyckeltal. De nyckeltal som valdes 
har dock i tidigare studier visat sig vara viktiga och relevanta för att bedöma lönsamhet och 
soliditet. Det hade även varit intressant att se om lönsamheten hade varit annorlunda beroende 
på bankens storlek eller om bankens geografiska läge hade någon påverkan. Vi bestämde oss 
slutligen för att avgränsa oss till en bestämd faktor, nämligen tidsfaktorn. Tidsperioden valdes 
utifrån kriteriet att inkludera ekonomisk expansion och recession där det fanns två 
krisperioder i finansiell verksamhet. Vi bedömde att det var tvunget att avgränsa studiens 
omfång såsom en bestämd faktor, då den i annat fall hade blivit alldeles för omfattande och 
tidsmässigt inte genomförbar.  
 
Vi bestämde oss för att begränsa oss till de europeiska internationella banker inom G10. Vi 
uteslöt med andra ord Japan, USA och Canada som också räknas in i G10. Anledningen till 
detta beslut var för att inte få en för stor geografisk spridning. Ytterligare för 
redovisningsprinciperna skiljer sig åt mellan olika kontinenter. Andra som också har berörts 
av regelverket förutom bankerna är värdepappersbolag och kreditmarknadsinstitut i 
medlemsländerna av EU, men eftersom omfånget av antalet banker i Europa var så 
omfattande bestämde vi oss för att begränsa oss till banker. Hänsyn till de avgränsningar som 
vi gjort i urvalet måste tas i tolkningen av resultaten.  
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1.9 Studiens disposition 
Vår studie presenteras i sex övergripande kapitel som följer arbetsgången för uppsatsen. 
Nedan (figur 1.2) visas en kortfattad beskrivning av innehållet i varje kapitel:  
  
 

Figur 1.2 ”Studiens disposition” (egen modell) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inledning
2. Studiens 

veten-skapliga 
utgångs-
punkter

3. Teoretisk 
referensram 4. Metod

5. Present-
ation av det 
empiriska 
resultatet

6. Samman-
fattande 

slutsats och 
diskussion



Forsman och Westerberg 2009 
Basel II –does it matter? 

 

9 
 

 

2. Studiens vetenskapliga utgångspunkter 
 

  detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Vi 
kommer att beskriva ur vilket perspektiv vi valt att belysa studien. Vi kommer också att 
redogöra för vår förförståelse, både praktiskt och teoretiskt, av området som vi valt att 

studera. Vidare tar vi upp den kunskapssyn och det vetenskapliga angreppssättet som vi utgått 
ifrån när vi genomfört studien. Vi beskriver hur vår litteratursökning har utförts och slutligen 
nämner vi också något om studiens möjligheter att vara ett underlag för vidare forskning.  

 

 

2.1 Perspektiv 
Ur vilket perspektiv vi som forskare väljer att se på vårt problem har betydelse för de resultat 
vi kommer fram till. Att därför klargöra vilket perspektiv vi kommer att använda för 
resterande del av vår studie ger läsaren en motivering till varför studien är uppbyggd på det 
sätt som vi gjort. Perspektivet kan beskrivas utifrån vilka glasögon vi som forskare använder, 
genom dessa glasögon kommer vi att göra val om hur vi väljer att se på verkligheten och vilka 
aspekter vi anser vara relevant att inkludera för denna studie. (Olsson och Sörensen 2001) 
 
Vårt syfte för denna studie är att undersöka om de europeiska bankerna som tillhör G10 
länderna och dessutom har en historik från år 1990 har kunnat påvisa någon skillnad i deras 
nyckeltal sedan Basel II regelverket infördes år 2007. Detta då vi kunnat identifiera 
kunskapsluckor som svarar på detta. Av de stora kostnader som implementeringen av 
regelverket påstås ha kostat bankerna samt den önskan från lagstiftarna att regelverket ska 
skapa en sundare och säkrare finansiell marknad så torde studien vara intressant ur bägges 
synvinkel, det vill säga om regelverket haft någon effekt och verkan. Genom att vi som 
forskare inför denna studie hade ytterst lite kunskaper kring Basel II regelverket så har syftet 
varit tudelat. Då delsyftet varit att utveckla våra egna kunskaper så har vi varit öppna för alla 
intryck och åsikter för att samla på oss en så bra och bred bild som möjligt kring Basel II. Ur 
detta anser vi att vi som forskare har ett perspektiv som förhåller oss till ämnet så objektivt 
som möjligt utan att påverkas av någon av dessa två sidors åsikter, det vill säga banker och 
lagstiftning, då dessa i vissa fall förefaller att skilja sig åt i uppfattning kring regelverkets vara 
eller icke vara.  
 

I 
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De aspekter och teorier vi plockat in i vår teoretiska referensram som vi anser nödvändiga är 
till stor del påverkade av både vårt syfte och delsyfte. Detta då vi ansett att det varit viktigt för 
vår förståelse att koppla ihop varför banker behöver regleras och detta ger en motivering till 
varför regelverket skapats. Ytterligare har vi funnit det nödvändigt att ge en objektiv 
beskrivning av själva regelverkets grundstenar för att kunna utveckla en analys av regelverket, 
det vill säga identifiera tänkbara poster som påverkats, i vår studie så representerar det 
bankernas olika nyckeltal. Detta har slutligen mynnat ut i hur vi valt att mäta effekterna. Det 
bör dock nämnas att största delen av tidigare forskning kring ämnet Basel II är av kritiserande 
karaktär på hur saker och ting kommer att försämras. Genom detta kan en stor del av den 
teoretiska referensramen upplevas som något vinklad mot sidan som är emot Basel II. Dock är 
så inte fallet utan detta återspeglar endast vad tidigare forskare presenterat.  På grund av att 
tidigare forskning framförallt presenterar kritik eller ifrågasättande kring Basel II har det för 
oss som forskare legat en stor utmaning i att inte låta oss själva påverkas av denna kritik utan 
hålla våra egna åsikter så neutrala som möjligt för att inte få en vinklad studie.  
 
För denna studie så hade vi likaväl kunnat välja att se Basel II ur bankernas eller lagstiftarnas 
perspektiv. Förmodligen skulle också resultaten skilja sig avsevärt åt. Likaså strukturen för 
studiens upplägg. Fördelen hade varit att vi fått en smalare studie där vi kunnat gå in på 
djupet. Samtidigt så anser vi att vi då missat den överblick vi strävat efter att uppnå kring i att 
mäta effekterna av regelverket och ge oss själva djupare insikter i regelverkets funktion.  Av 
denna anledning har vi valt detta perspektiv och upplägg. 
 

2.2 Förförståelse  
Holme och Solvang (1997) konstaterar att våra förutsättningar som forskare består av två 
huvudgrupper, dels en grundad förförståelse från vår utbildning och dels socialt grundade 
fördomar av den företeelse vi ska studera. Johansson Lindfors (1993) pekar vidare på att 
forskarens förförståelse och erfarenhet är två viktiga aspekter för problemformuleringen och 
kunskapssynen. Vi har anledning att tro att vår förförståelse har påverkat vårt ämnesval även 
om det inte finns en tydlig och klar koppling. Vår kunskapssyn och problemformulering har 
sannolikt därför också påverkat vår förförståelse. I följande stycken kommer vi presentera 
våra tankar kring detta.  
 
Vår förförståelse kan således sägas vara uttryck för det som format oss till att vara de 
individer vi är idag. Dessa faktorer har med stor sannolikhet varit med och påverkat hur vi ser 
och tolkar de områden som vi avser att undersöka i vår studie, även om vi inte alltid är 
medvetna om detta. Därför anser vi det lämpligt att ge en redogörelse över den grundläggande 
förförståelsen vi som författare haft med oss in i denna studie. Genom att konkret tydliggöra 
och analysera vad denna förförståelse innebär för oss så anser vi att vi i ett tidigt skede få en 
bra utgångspunkt för att hantera och eliminera eventuella fördomar och personliga åsikter. På 
så sätt kan vi löpande under studiens gång påminna oss själva om dessa och på så sätt förhålla 
oss objektivt mellan våra personliga erfarenheter, åsikter och studien. Det som kan noteras är 
att vår studie är av den art som snarare bygger på objektivitet än tolkningar. Exempelvis är vår 
empiriska del enbart av karaktären numeriska värden som i stort sett omöjliggör subjektiva 
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tolkningar. Av denna anledning så kommer således inte vår förförståelse kunna påverka vårt 
resultat i nämnvärd ordning. Vi finner trots allt anledning med hänsyn tagen till läsaren att 
redogöra för detta så att denna kan skapa sig en uppfattning hur vi hanterat vår förförståelse 
gentemot studien.  
 

2.2.1 Praktisk förförståelse 
Alla har vi besökt en bank någon gång. Således har de flesta människor en upplevelse och 
uppfattning kring banken och dess verksamhet. Vår första kontakt med banken inleddes när vi 
som små barn stolt kom in med vår sparbössa för att sätta in dessa pengar på ett sparkonto. I 
denna värld hade nog de flesta illusionen av att banken därefter förvarade våra pengar i sina 
bankvalv, där de låg till dess vi ville ta ut dem igen. Det här är något som vi under årens gång 
förstått inte riktigt stämmer. Den totala trygghet vi trodde fanns som små har visat sig genom 
rapporterade händelser där bankens kunder förlorat pengar bli krossad. Detta faktum belyser 
tecken på att det finns risker med att ha pengarna på banken, en insikt vi fått under årens 
gång.  
 
För många människor förefaller det också vara så att den bank de tillhör känner de en stark 
lojalitet till. Utifrån den erfarenhet att vi båda författare har sedan barnsben varit kund i 
samma bank så skulle detta kunna vara en faktor som påverkade vår objektivitet över studien. 
Då studien bygger på att i rena kvantitativa termer fastställa huruvida vår hypotes stämmer 
eller ej så kommer inte vår lojalitet att kunna påverkas över objektiviteten, så till den grad att 
vi inte i rena termer försökte manipulera de siffror vi erhållit från denna bank. Trots detta så 
skulle detta utgöra en ytterst liten felmarginal vilket inte i sin tur kan påverka resultatet. 
Vidare så har vi inte i åtanke att analysera en enskild bank utan snarare en hel sektor. 
 
Ytterligare så har en av författarna under sex års tid bott i Spanien. Detta har inneburit 
bankkontakter på främmande språk i nya kulturer. Av författarens egen tolkning så skiljer sig 
inte själva kärnan i grundverksamheten mellan Sverige och Spanien. Dock så har erfarenheten 
varit av betydelse då det legat till ett grundantagande för vår studie att bankernas 
kärnverksamhet inte skiljer sig åt, och därför fullgjort möjligheten att kunna inkludera ett stort 
antal banker från flertalet länder i vår studie. Av Johansson Lindfors (1993) poängterande så 
är det just denna typ av förförståelse som är med och påverkar problemformuleringen. 
 

2.2.2 Teoretisk förförståelse 
Vår teoretiska förförståelse bygger framförallt på de kurser vi läst i vår utbildning på 
Civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet. Vi har bägge en inriktning mot finans och har 
under vår studietid behandlat flertalet kurser som berör ämnet finans. Parallellt med våra 
studier har vi båda arbetat i bank och på så sätt haft möjlighet att snabbt kunna omsätta de 
teoretiska kunskaper vi erövrat i skolan till att applicera de praktiskt. Vi känner en stor fördel i 
att ha haft denna möjlighet och att detta ökat vår teoretiska förståelse. De kurser och ämnen vi 
berört under vår utbildning anser vi känna oss trygga och kunniga i. Även om goda teoretiska 
kunskaper är en viktig komponent för att genomföra en bra studie så finns trots allt en liten 
fara i att ha allt för stark tilltro till teoretiska kunskaper i ett uppsatsarbete. Denna anser vi 
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kunna bestå av fara för ett alltför smalt synsätt. Detta kan då leda till att det teoretiska 
perspektivet tar alltför stort fokus i relation till den empiriska verklighet vi studerar. Vi har 
försökt hantera detta genom att var öppna och flexibla i vårt kunskapssökande och 
kontinuerligt ifrågasatt vad som är relevant och inte relevant. Samtidigt vad som kommit att 
visa sig under studiens gång är hur komplexa de regler och förordningar är, vilka bankerna är 
skyldiga att följa för att de ska kunna driva sin verksamhet. Detta är något som vi inte 
behandlat under vår studiegång och således ej haft någon djupare teoretisk förförståelse av. 
Av denna anledning har vi därför varit tvungna att införskaffa egen kunskap kring detta ämne 
som på så sätt skulle kunna motverka ett allt för smalt synsätt för att vi är trygga i ämnet. 
Detta kunskapssökande har även öppnat upp för nya infallsvinklar. Detta har till viss del ökat 
på vår kunskapsförståelse ytterligare då vi läst ett stort antal artiklar som inte direkt haft 
anknytning till studien men gett oss nya insikter och inspiration.  
 
Eftersom vår uppsats bygger på att undersöka om bankernas nyckeltal förändrats efter 
införandet Basel II regelverket genom en regressionsanalys krävde studien därutöver 
statistiska kunskaper. Vi har båda läst en grundkurs i statistik, dock så kände vi oss inte helt 
orienterade i detta ämne vilket gjort att vi varit tvungna att bygga på oss kompletterande 
kunskaper inom detta område. Detta har förmodligen påverkat vårt val av statistisk metod. 
Dock så tror vi inte att detta har någon slutlig effekt eller påverkan på vårt resultat. 
Visserligen vid genomförande av en liknande studie genom en annan modell skulle resultatet 
kunna bli annorlunda, men vid en upprepad identisk studie så kommer samma resultat att 
erhållas. För de nyckeltal som behandlats kan nämnas att en av författarna undervisat i en kurs 
i företagsvärdering. För att hålla oss neutrala i de val vi har gjort för nyckeltal utan att 
påverkas av tidigare undervisning så har vi uteslutande valt att enbart använda de nyckeltal 
som har uppvisat goda resultat i tidigare vetenskapliga studier, bortsett från Tier 1 som är ett 
specifikt nyckeltal för banker. 
 
Sammantaget så gäller för vår förförståelse att denna haft stor betydelse på både gott och ont. 
Fördelen är att vi snabbt kan sätta oss in i arbete samtidigt som nackdelarna kan innebära att 
saker och ting förväntas vara på ett speciellt sätt genom värderingar och tolkningar. Då vi är 
två som skrivit uppsatsen anser vi att vi kompletterat varandra bra och kunnat ifrågasätta 
varandra när den andre har verkat vara ute på svag is. Oavsett vilket så kommer vår 
förförståelse spegla vår uppsats och vilka val vi gjort, allt ifrån problembakgrund till empirisk 
metod och analys.  
 

2.3 Kunskapssyn 
Genom att inkludera normer och preferenser till vår förförståelse formar vi vår kunskapssyn. 
Kunskapssynen sägs vara central inom forskningen. Inom denna ram väljer vi som forskare 
vilka glasögon vi ska använda för att studera ett problem eller fenomen.  
 
I vår studie söker vi absolut kunskap där våra hypoteser ska bekräftas eller falsifieras utifrån 
det empiriska material vi bearbetar, detta arbetssätt ligger till grund i ett naturvetenskapligt 
forskningsideal. (Bjereld, Demker och Hinnfors 1999) Huruvida detta har sin förklaring till 
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vår förförståelse är i sig oklart och av mindre betydelse, däremot finner vi stöd inom denna 
gren för att utveckla och utforska vårt material ur en objektiv synvinkel. Vår kunskapssyn är 
av positivistisk karaktär. Det vi kan konstatera är att vi som positivister anser att hela 
grundiden med ansatsen till forskningen bygger på att intressera sig av strukturens makt och 
kausala förklaringar, snarare än tolkningar och förståelse för olika ting. Något som vi anser ha 
en stark koppling till vår förförståelse där vi utvecklat kunskap och intresse för siffror och 
matematik, således återfinner vi att vår studie är ett resultat av våra val och preferenser. 
Rimligen borde vi kunna anta att våra preferenser har styrt hur vi valt att utforma vår studie 
genom kvantitativa modeller som härrör från matematiken. (Bjereld, Demker och Hinnfors 
1999). Med den problemformulering vi har för vår studie, att mäta effekter i bankernas 
nyckeltal efter Basel II infördes så upplever vi att de glasögon vi använder är av den styrkan 
att vi kommer att kunna få svar på vår fråga, det vill säga vi uppnår en kunskap som är av sin 
karaktär svart eller vit. Förändringen i bankernas nyckeltal anser vi ha ett kausalt förhållande 
till lagstiftningen. Detta är en viktig utgångspunkt för oss som bygger upp meningen för själva 
studien. Vi skulle kunna använda alternativa metoder och på så sätt få fram andra resultat. 
Frågan är då hur detta skulle matcha vår problemformulering och studiens syfte? Exempel på 
en annorlunda kunskapssyn är hermeneutik. Inom denna skola eftersträvas en annan typ av 
insikt. Syftet är att fånga upplevelser och uttryck, tolka och förstå sammanhang och 
möjligheten att förklara, oftast sker detta genom att läsa texter, studera sammanhang med 
mera. Med tanke på att vi inte inkluderar människor i vår studie, annat än oss själva, så har vi 
svårt att se hur kopplingen mellan vår kunskapssyn och någon annan inriktning skulle se ut. 
Detta skulle med stor sannolikhet tvinga oss att ändra vårt syfte och problem, något vi inte 
känt tillfredställande.  
 
Sammantaget anser vi som forskare att den positivistiska kunskapssynen ligger närmast de 
glasögon vi använder för denna studie. Ett grundläggande drag är tilltron till vetenskaplig 
rationalitet (Wallén 1996). Wallén (1996) uttrycker att ett huvuddrag i dagens positivism är 
att kunskapen skall vara empiriskt prövbar, uppskattningar och bedömningar skall ersättas 
med mätningar. I vår studie började vi med att formulera en problemformulering och ett syfte, 
vi ansåg därmed att den positivistiska kunskapssynen verkade mest lämpad för studien. För att 
sedan kunna besvara vår problemformulering skapade vi hypoteser utifrån vårt teoretiska 
ramverk som sedan prövades empiriskt. Ett annat huvuddrag i den positivistiska 
kunskapssynen är att metoderna skall ge tillförlitlig kunskap (Wallén 1996). När vi samlade in 
data till vår studie använde vi oss av databasen Thomson Datastream Advance, eftersom 
databasen är respekterad och använd av akademin och forskningen anser vi att validiteten är 
god. Om vi som forskare skulle överlämna arbetet till någon annan skulle resultatet bli 
densamma, därför är även reliabiliteten hög. Vidare anser vi att vår ingång som forskare har 
varit av helt objektiv karaktär, som Wallén (1996) uttrycker att vara det sista huvuddraget i 
dagens positivism. 
 

2.4 Vetenskapligt angreppssätt 
När det kommer till val av angreppsätt så är induktion och deduktion de två främst 
förekommande metodansatser som nämns inom den samhällsvetenskapliga forskningen. 
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Dessa försöker förklara hur förhållandet mellan teori och praktik används för studien. 
Huvuddragen för hur de skiljer sig åt är att för det induktiva angreppssättet så karakteriseras 
detta av att forskaren utgår från en empirisk datainsamling som denne därefter av frambringat 
material drar mer generella teoretiska slutsatser kring (Wallén 1996). Grunden för det 
deduktiva angreppsförfarandet ligger i att härleda slutsatser utifrån befintliga teorier genom 
att pröva dessa empiriskt. Detta görs med fördel genom att sätta upp hypoteser som därefter 
ska prövas och förklaras.  Ofta förknippas positivism med det deduktiva angreppssättet som 
många gånger även sammankopplas med matematikens begrepp bevis.  Modellen nedan anser 
vi utgör en god bild över hur vår arbetsgång sett ut för vår studie. 
 

 
            
Figur 2.1 ”Vår arbetsgång” (egen modell) 
 

För att kunna genomföra vår studie och utvärdera huruvida bankernas nyckeltal påverkats i 
någon riktning efter införandet av Basel II så var det nödvändigt för oss att till en början läsa 
in oss på regelverket och skaffa oss en tillräckligt bred insikt i regelverket för att kunna förstå 
vem det berör och hur det berör dessa parter. Ytterligare har vi byggt på oss en god bild och 
teoretiska kunskaper till varför banker har regleringar och logiken kring detta. Ur detta gick vi 
vidare med att identifiera teorier och användning av nyckeltal för att kunna välja ut de bäst 
lämpade måtten för vår studie. Ur denna teoretiska kunskap har vi därefter satt upp vår 
hypotes som testar om bankernas nyckeltal har påverkats efter införandet av Basel II. 
Motiveringen att pröva detta genom finansiella nyckeltal är att stor kritik mot Basel II är att 
det är kostsamt att implementera och följa regelverket vilket således påverkar bankernas 
ekonomi och därför ansåg vi att detta rimligen borde ge uttryck i bankernas nyckeltal. 
Ytterligare så har användning av nyckeltal visat sig vara användbara i andra typer av studier 
och visat ge goda resultat. Därefter har vi utifrån vårt empiriska resultat analyserat utfallet i 
relation till våra teorier och fört en diskussion kring detta.  Ur detta har vi slutligen kunna dra 
våra slutsatser. Av denna beskrivning är det tydligt att vår studie bygger på ett deduktivt 
angreppsätt.  
                                                                                                                                     
Den kritik som kan framföras mot en deduktiv arbetsmetod är att deduktion kan sägas utgå 
ifrån ett antal premisser. För vår studie kan premisserna sägas vara att banker behöver regleras 
samt att Basel II har påverkat bankernas finansiella nyckeltal. Det finns dock ett antagande i 
att dessa premisser är sanna, vilket de inte alltid nödvändigtvis måste vara. Detta påpekar 
vikten av att noggrant välja ut de teorier som används för studien och att de är av hög 
reliabilitet och validitet. I annat fall så kan studien som helhet bedömas vara värdelös då 
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premisserna inte stämmer och slutsatserna därför ej ger svar på något uttalat problem eller 
bidrag för vidare forskning. 
 

2.5 Litteratursökning 
En betydande faktor för varje studie är en noggrant genomförd litteratursökning. (Olsson och 
Sörensen 2001). Då bägge författarna upplevde sig ha allt för bristfälliga kunskaper inom 
ämnet Basel II så har vår litteratursökning tagit relativt lång tid. Vi började i ett inledande 
skede att söka på begreppet Basel II i Umeå Universitets biblioteks databaser utan att göra 
några större avgränsningar. Detta för att vi ville samla in en så bred bild som möjligt och se 
vilken forskning som bedrivits inom ämnet tidigare. De databaser vi sökte i var framförallt 
Business Source Premier och Emerald. I den sökning vi gjorde valde vi ut artiklar som väckte 
vårt intresse utifrån de abstrakt vi läste. Ur detta hämtade vi både kunskaper för oss själva 
men även inspiration till nya källor och artiklar. Det som var framträdande i de allra flesta 
artiklarna var att många grundade sig i Baselkommitténs utkast och fastställanden. Detta 
gjorde att vi i nästa skede sökte information framförallt inriktat på det rent juridiska, vilket 
gick att finna via Baselkommitténs hemsida. Då vi från att ha läst ett stort antal artiklar kunde 
konstatera att trots att kritiken varit stor över Basel II regelverket så saknades forskning kring 
hur utfallet de facto sett ut. Detta kom således att utforma vårt problem och syfte. Då vi 
upplevde att en stor del av tidigare forskning hade sin tyngdpunkt innan regelverket infördes 
år 2007 så kände vi att vi behövde mer nya och uppdaterade källor. Detta gjorde att vi valde 
att söka artiklar utanför universitetets databas. Den databas vi därför valde att komplettera 
våra artikelsökningar med var Social science research network. Detta nätverk är uppbyggt för 
forskare där de lägger ut sina arbetsunderlag. Ur detta är tanken att de i ett senare skede ska 
publiceras och erhålla en vetenskaplig status. För vår studie så var denna databas betydelsefull 
eftersom den erbjöd färsk forskning av ansedd karaktär i forskarvärlden. Dock ska påpekas att 
tyngdpunkten för vår teoretiska referensram utgörs av artiklar från vetenskapliga databaser då 
detta ska anses ha en högre reliabilitet och vi velat ha en studie som utgörs av en vetenskaplig 
grund. Sökorden, i svensk översättning, på antalet träffar presenteras nedan (Tabell 2.2). 
 
Sökord Business Source 

Premier 
Emerald Social science 

research network 
”Basel II” 1496 461 370 
”Basel II lönsamt” 49 127 55 
”Basel II förväntade 
effekter” 

7 158 59 

”Basel II nyckeltal” 35 106 945 
”Kapitaltäckningsregler” 183 491 50 
”Finansiella nyckeltal för 
banker” 

793 2115 121 

”Regleringar för banker” 3545 3021 326 
”Effekter av basel II” 64 245 59 
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För utformandet av själva studien har vi använt de böcker som går att finna om metodik och 
metod vid Umeås universitetsbibliotek. Genom att vi valt ut ett antal metodböcker av flera 
olika författare så anser vi att vi inte påverkats mer av någon författares åsikt kring 
utformning av uppsatser än någon annan. Dock har den största delen varit svenska författare, 
vilket kan göra att formen och innehållet påminner om varandra, samtidigt så anser vi att detta 
inte har påverkat kvalitén i studiens metodavsnitt, utan att det istället stärker teoriernas 
utgångspunk, med olika författare och samma innehåll.  
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3. Teoretisk referensram 
 

 följande kapitel beskrivs den teoretiska referensram som vi har arbetat med i 
föreliggande studie. I kapitlet beskrivs närmare bankernas funktion och logiken till 
varför banker bör regleras. Vidare presenteras studiens undersökningsvariabler, Basel 

II och nyckeltal. I den presentationen tar vi också upp kritik och diskussion omkring 
regleringsverk och nyckeltal. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 
referensramen.  
 

 
 

3.1 Att analysera banker och deras roll i samhället 
Runt om i världen kan vi se lagstiftning som berör regleringar av hur banker måste hantera 
deras finansiella risker. Innan vi går in på detta så är det viktigt att förstå att rent generellt 
skiljer sig bankers tillgångar och skulder sig åt i balansräkningen i förhållande till andra 
branscher. Tillgångarna utgörs ofta till stor del av utlåning till privatpersoner och företag 
medan skuldsidan utgörs av bland annat inlåning från allmänheten. För att inse problematiken 
i detta så är förståelsen för bankens roll i samhället grundläggande. Bankernas funktion som 
finansiella mellanhänder påverkar de flesta företag och dess verksamhet. Detta kan 
exemplifieras med att företag behöver bland annat finansieringslösningar för att expandera 
och växa. Av det följer att företagen många gånger är beroende av bankerna för att optimera 
sina kapitalstrukturer genom finansieringslösningar anpassat efter den verksamhet de 
bedriver. I ett vidare perspektiv är företagen i sin tur av stor betydelse för samhällets välfärd 
då länders BNP kan räknas fram som summan av alla varor och tjänster som producerats 
under ett år i ett land. (Thampy 2009; Lind 2005; Haber 2007) Detta visar på ett ömsesidigt 
samspel mellan banker, företag, människor och samhället i stort där vi alla har ett direkt eller 
indirekt beroende av att bankernas verksamhet sköts och fungerar tillfredställande. 
 

3.1.1 Bankernas kärnfunktion 
Enligt Bryant (1980); Diamond och Dybvig (1983); Diamond (1984); McIllroy (2008) och 
Lind (2005) uppfyller finansiella aktörer en viktig funktion i samhället precis som vi 
diskuterat ovan. De anser att verksamheten banker emellan kan skilja sig åt men att 
kärnfunktionen i varje bank ligger i tillhandahållande av betalningstjänster, förmedling av 

I 

3.1 Att analysera 
banker och 
deras roll i 
samhället

3.2 Logiken 
till varför 

banker bör 
regleras

3.3 Basel II
3.4 Nyckeltal att 

utvärdera Basel II
3.5 

Sammanfattning av 
den teoretiska 
referensramen



18 
 

kapital genom in- och utlåning samt deras riskhantering. Bankerna kan sägas agera 
representanter för investerare för att undvika duplikation av övervakningskostnader, det vill 
säga att hjälpa till med optimala finansiella lösningar. Vad som är viktigt att ha i åtanke är att 
bankerna likt andra företag är vinstdrivande bolag och således kommer att agera för att 
maximera sina intäkter. Genom att återkoppla till inledningen och ge ett exempel så får 
banken intäkter när de ger ut lån i form av den ränta de tar ut. Således kommer de att 
maximera utlåningen så till den grad de har kapital. Kapitalet kommer delvis att vara kopplat 
mot den inlåning banken haft från sina kunder. De aspekter som är relevanta mot detta är vem 
banken ger ut lån till relaterat mot vilken risk banken tar och hur väl låntagaren kommer att 
kunna återbetala sin skuld. Ytterligare aspekt är hur banken hanterar scenariot när ett stort 
antal kunder behöver ta ut sitt inlånade kapital, och banken i sin tur lånat detta vidare. Denna 
frågeställning för oss vidare till att söka svar på hur banker hanterar och skyddar sina kunder 
samt garanterar deras säkerhet. På så sätt ämnar vi att fördjupa vår förståelse till varför banker 
bör regleras.  
 

3.2 Logiken till varför banker bör regleras  
Thampy (2009) resonerar i en artikel varför samhällets aktörer behöver lagar och regler att 
rätta sig efter. Han menar övergripande att regleringar är ett resultat för att åtgärda 
marknadsmisslyckanden som orsakats av icke effektiva marknader och således påverkat andra 
parter i negativt avseende.  Även monopolställning och asymmetrisk information mellan 
köpare och säljare menar Thampy (2009) är anledning till lagar och regler. Emellertid så 
kommenterar han inte huruvida lagar och regler generellt är av värde, dock väljer han 
specifikt att kritisera att det inte finns några samstämmiga bevis för att den finansiella sektorn 
behöver regleras på det sätt som görs idag och relaterar till Baselregelverket. Han menar att de 
två allra mest framstående argumenten för att reglera banksektorn, utifrån tidigare forskning, 
är att hindra systematiska kriser samt bristande förmågan hos de som lånar in till banken att 
själva ha potential att ha uppsikt över banksystemet.  
 
Diamond och Dybvig (1983) redogör att tjänster som innefattar tillhandahållande av likvida 
medel är förenat med specifika risker. Ett exempel på detta är, som vi nämnde tidigare, när 
fler kunder vill ta ut sitt inlånade kapital och banken för tillfället inte har det kapitalet att tillgå 
genom exempelvis hög utlåning. Diamond och Dybvig (1983) pekar på att människors beslut 
om att ta ut sitt kapital är bland annat en funktion av andra människors beteende. De menar att 
oro skapas då andra bankkunder flyttar sitt kapital vilket påverkar människor att göra samma 
sak för att undvika att deras pengar är borta då de väl behöver dem. Detta kan föranleda panik 
och ödelägga bankens framtid då de inte kan möta efterfrågan av likviditet. Hallsworth och 
Skinner (2008) antyder att detta var vad som hände den engelska banken Northern Rock 
under finanskrisens start. När Bank of Englands finansiella stöd ökade till banken, samtidigt 
som den finansiella ställningen för banken försämrades, tappade allt fler kunder förtroende för 
banken. Som en effekt av detta började allt fler kunder att ta ut sina besparingar vilket ledde 
till att köerna utanför bankkontoren började att växa. Detta skapade oro och anslöt ytterligare 
bankkunder. Detta fördjupade sannolikt den likviditetsbrist banken redan befann sig i. På 
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grund av de stora finansiella problem banken fick så drivs inte deras verksamhet på ett likartat 
sätt idag då den engelska staten tagit över verksamheten.  
 
Scenariot som hände Northern Rock anser McIllroy (2008) många gånger utmålas som en 
händelse som enbart återfinns i teorin, att det aldrig kan hända i praktiken. Dock med facit i 
hand är inte alltid fallet, vilket han påpekar och exemplifierar med att England hade fram till 
år 2007 inte haft en enda bank under senaste århundradet som hamnat i konkurs. Detta var 
givetvis ingen garanti för att framtiden skulle te sig likadan, vilket Northern Rock bevisade 
genom att bryta mönstret. Det finns rimligtvis ingen garanti för att historien garanterar 
säkerhet i de framtida finansiella systemen. Däremot borde lärdom finnas att erhålla för att 
hantera liknande händelser, även om de kan upplevas som endast teoretiska möjligheter. Vad 
McIllroy (2008) reagerar starkast kring i fall där staten måste ingripa, är att det i grund och 
botten är skattebetalarna som får bära skulden när bankerna handlat dåligt. Detta då staten 
genom insättningsgarantier skyddat spararnas kapital, något som i förlängningen redan är 
betalt av medborgarnas skatter. Av denna anledning resonerar McIllroy att det bör finnas 
tydliga spelregler där bankerna i större grad måste ansvara för sitt eget handlande och ta 
kostnaden för misslyckanden. Detta torde resultera i att bankerna i högre utsträckning 
undviker att ta onödiga risker. Det anser han då även skulle vara mer rättvist då bankernas 
kunder är också skattebetalarna.   
 
Lind (2005) resonerar i sin artikel huruvida det är nödvändigt att övervaka och reglera banker 
och dess verksamhet. Inledningsvis ifrågasätter han om det inte vore så att bankerna skulle 
utvecklas i snabbare takt och kunnat erbjuda mer konkurrenskraftiga tjänster om de inte 
behövde ta hänsyn till kostnads- och resurskrävande regelverk. Det han kommer fram till är 
att bankers funktion är av så pass stor betydelse för den ekonomiska helheten, att fria tyglar 
omöjliggörs. De funktioner som han belyser är att banker är känsliga mot störningar. Om 
bankens inlåning faller periodvis samtidigt som de har en stor del i utlåning så kan 
likviditetsbrist uppstå, i ett värsta fall kan det resultera i konkurs. Detta kan relateras till det 
fall vi diskuterat kring Nothern Rock. Lind (2005) utvecklar det hela med att störning i en 
bank kan sprida oro och utgöra fara för stabiliteten i hela finansiella systemet. Ett fenomen vi 
anser kunna återspeglas i den finanskris vi befinner oss i för närvarande. Då banker själva 
lånar stora mängder mellan varandra påverkas givetvis de själva när deras motpart inte längre 
kan fullfölja sina åtaganden. Detta kan exemplifieras av den amerikanska banken Lehman 
Brothers som hade stora lån till andra banker och dess kollaps påverkade det finansiella 
systemet i stor utsträckning, däri många banker. Ytterligare pekar Lind på att banker bör 
regleras på grund av den monopolställning de har i vissa funktioner. Exempel på monopol är 
inlåning där kunderna i många länder garanteras en statlig insättningsgaranti om de förvarar 
sitt sparande på banken. Ytterligare har företag har oftast mycket begränsade möjligheter att 
finansiera sin verksamhet utanför bankernas verksamhet så även där har bankerna en 
dominerande roll. Detta sammantaget anser Lind (2005) är motiverat till varför banksektorn 
behöver ytterligare regleringar jämfört med andra branscher, trots att det kan påverka 
effektivitet och lönsamhet negativt som nämndes i början av stycket.  
 



20 
 

Sammantaget finns det ett flertal aspekter till varför banker bör ha regleringar. Samtidigt 
förefaller åsikterna om hur dessa regler bör stiftas att falla isär beroende vems synvinkel som 
beaktas. Detta leder oss in på att fördjupa oss i det regelverk bankerna i G10 länderna följer 
idag och hur väl dess syfte uppfyllts samt vilka för och nackdelar det ger. 
 

3.3 Basel II 
För att överkomma delar av den problematik som beskrivits ovan skapades Basel I. För att 
klargöra det hela lite tydligare redogör Lind (2005) för hur utvecklingen av Basel I kommit att 
bli Basel II. Han beskriver att länder generellt runt om i världen omfattas av regleringar i form 
av kapitaltäckningskrav. Att banker omfattas av regler är inget nytt, exempelvis måste banker 
inom EU ha fem miljoner euro i minimum kapital. Utöver detta så tillämpas även i somliga 
länder en kapitaltäckningskvot som innebär att, exempelvis, fyra procent av bankens 
tillgångar måste finnas i likvida medel som en buffert. Det som i själva verket formades i och 
med att Basel I regelverket antogs 1988, var en så kallad riskbaserad kapitaltäckningsgrad 
som bestod i att banken var skyldig att tillhandahålla, det vill säga förvara kapital 
motsvarande åtta procent av deras kreditrisker. Därefter kom efter en korrigering 1996 
marknadsrisker även att omfattas under Basel I regelverket.  
 
Med riskbaserad kapitaltäckning menar Lind (2005) att bankens olika låntagare klassificeras 
in i olika grupper, beroende av vilken risk låntagaren utgör för banken. Tidigare gällde under 
Basel I att denna klassificering var av ytterst grovt kategoriserade karaktär och inte 
återspeglade de verkliga riskerna. Exempelvis utgjorde låntagare av företag och 
privatpersoner samma riskgrupp, med ett undantag, de privatpersoner som ställt bostad som 
säkerhet och därigenom hamnat i en lägre riskkategori. Lind (2005) förklarar att detta delvis 
är en orsak som drivit fram reformen och skapat Basel II. Han lyfter även fram ett flertal 
andra faktorer som han ansett vara av betydelse för att reformera till Basel II regelverket, de 
allra viktigaste är: 
 
 Med en tydligare koppling över bankens risker för varje enskilt fall med hänseende på 

kapitalkrav så kommer en optimalare kapitalstruktur att nås för bägge parter. 
Exempelvis erhåller ett företag med hög kreditvärdighet, exempelvis H&M, en lägre 
ränta på lån än ett nystartat företag, då H&M kommer att vara kategoriserade i en 
lägre riskklass för banken. I gengäld för den låga risk affären innebär behöver banken 
inte hålla lika mycket kapital. Detta innebär i sin tur att de kan göra fler affärer. 
 

 Tillämpade riskmodeller är utformade efter bankens verksamhetskaraktär, det vill säga 
att banker med lägre grad av komplexa risker också kan använda mindre komplexa 
riskmodeller. För banker som anses ha hög grad av komplexa risker kommer således 
högre krav att ställas som å ena sidan ger mer arbete men å andra sidan ger en bättre 
bild av bankens risker. Med Basel II kommer därför mer individuella anpassningar att 
ske för varje enskild banks verksamhet. 
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 Slutligen så ger en tydligare genomlysning från bankens sida andra aktörer större 
möjlighet att kritiskt granska bankens risker vilket kan var avgörande för deras 
investeringsbeslut. 

 

3.3.1 Modeller för att beräkna kapitalkrav under Basel II 
Som tidigare nämndes i problem diskussionen är Basel II uppbyggt kring tre pelare, där den 
första pelaren grovt uttryckt utgör minsta kapitalkravet, den andra pelaren utgör 
tillsynsmyndighetens roll och den tredje pelaren utgör marknadsdisciplin, det vill säga den 
information som bankerna är skyldiga att offentliggöra kring sina risker (Garside och Bech 
2003). Under den första pelaren behandlas alltså kreditrisker, operativa risker och 
marknadsrisker.  
 
Bankerna kan välja olika metoder för hur de ska beräkna riskerna. För kreditrisken har 
bankerna möjlighet att välja mellan tre olika metoder för beräkning av kapitalkrav mot 
kreditrisk. Den första metoden kallas den standardiserade metoden och bygger på externa 
värderingar, det vill säga lånarnas värderingar och reglerande normer. De andra två metoderna 
är båda interna metoder som utgörs av en grundläggande och en mer avancerad metod. 
Framförallt ger dessa två metoder de mer sofistikerade bankerna tillåtelse till att använda egna 
modeller för att räkna ut kapitalkravet mot deras kreditrisk. Men även om man baserar 
riskviktningen på ett internt värderingssystem så måste man ändå använda Basel II´s normer 
och konverteringsfaktorer. (Garside och Bech 2003; Heid 2007)  
 
Den operativa risken har även den tre olika val av metoder för beräkningen av kapitalkravet. 
De två enklaste, Basmetoden och Schablonmetoden, kräver att hålla inne med en viss procent 
av brutto inkomst mot den operativa risken. Den tredje och mest sofistikerade metoden är 
tillämpningen av Internmätningsmetoden för att beräkna kapitalkravet. (Finansinspektionen 
2002)  
 
När det gäller marknadsrisker så menar Finansinspektionen att de nuvarande reglerna gällande 
kapitalkrav för marknadsrisker är modernare än andra delar av Baselreglerna och lämnas 
därför oförändrade. Regleringen kring beräkningen av bankernas kapitalbas lämnas också 
oförändrad. (Finansinspektionen 2002) 
 
För att förstå helheten av Basel II är det viktigt att även se över den andra och den tredje 
pelaren, som omfattar samlad kapitalbedömning och genomlysning. Den andra pelaren 
omfattar ett samspel mellan den enskilda banken och tillsynsmyndigheten, där de generella 
kraven kompletteras med att även anpassa ner på en individuell nivå efter varje enskild bank. 
I Finansinspektionens Rapport (2002:8) formuleras i den andra pelaren fyra grundläggande 
krav som är anpassat efter bankens och myndighetens uppgifter: 1) Att banken har en 
bedömningsmetod för kapitalbehovet i relation till riskexponeringen och en strategisk plan för 
att behålla den kapitalnivå som önskas. 2) Finansinspektionen eller en annan 
tillsynsmyndighet ska ha möjlighet till att utvärdera bankens kapitalbehovsbedömning och 
kunna vidta åtgärder om det behövs. 3) Tillsynsmyndigheten ska också se till att banken har 
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en kapitaltäckningsgrad som ligger över den miniminivå som krävs. 4) Tillsynsmyndigheten 
ska vara beredd att gripa in tidigt för att hindra att bankens kapitaltäckningsgrad sjunker under 
den miniminivå som krävs. 
 
Den tredje pelaren belyser hur bankernas krav har ökat av information och genomlysning 
gentemot kunder, investerare och andra motparter för att de ska kunna bedöma bankernas 
finansiella styrka och riskprofil. Kraven på upplysningar och information har jämförts med 
internationella redovisningskrav för att undvika dubbleringar och motsägelser länder emellan. 
För att lyckas fånga in alla viktiga detaljer har Basel kommittén arbetat tillsammans med 
International Accounting Standards (IAS) för att kunna ta fram en överensstämmande bild 
mellan respektive redovisningskrav (Garside och Bech 2003). 
 
Sammantaget utgör metoderna för riskberäkning och kraven som ställs på varje enskild bank 
en grund för att ställa frågan om den påverkan som Basel II regelverket kan ha på bankerna 
och om denna eventuella påverkan skulle kunna visa sig i deras redovisning av nyckeltal. 
___"__ + _._ _.(__ )__(+)1._/ _+ 1(____ (_/, 23__( __00)(  

3.3.2 Hur Basel II uppfattas i teorin 
Trots att fördelarna kan upplevas som många har Basel II kritiserats av flertalet forskare inom 
olika kategorier. Herring (2005) resonerar att implementering av Basel II regelverket med stor 
sannolikhet kostar mer än det smakar och att det i ett större perspektiv kommer att påverka 
och förvärra de makroekonomiska cyklerna för hela världsekonomin. Herring menar att 
implementeringen av regelverkat med alla de riskmodeller och högre kapitalkrav som ställs är 
så pass kostsamt att det knappast kan vara lönande att ansätta en sådan lagstiftning. Den 
största kostnaden anser han ligger i att specificera riskvikterna för kapitalkraven som regleras 
under pelare ett. Han menar även att det finns mer kostnadseffektiva system för att 
upprätthålla kapitalregleringar som är både mer riskkänsliga, mindre komplexa och 
effektivare i sin användning. Han ifrågasätter vidare den tredje pelaren i Basel II som 
innefattar att bankerna ska ha en bättre genomlysning för andra marknadsaktörer. Han menar 
på att denna ansats är mycket svag och att det behövs en betydligt större mängd data än vad 
som i dagsläget utelämnas, för att kunna göra några mer rättvisa bedömningar av varje enskild 
bank. Han anser att fortfarande är Basel II lagstiftningen utformad så att det möjligt från 
bankernas sida att utelämna relevanta uppgifter om bankernas risker. Sådana risker som han 
menar har varit av stor betydelse och spelat en central roll under bankkriser bakåt i tiden. 
Granskar vi händelsen av Lehman Brothers så är det fullt möjligt att detta stämmer, det vill 
säga att utelämnade av väsentliga uppgifter kring bankens risker gjort att investerare gjort 
felaktiga bedömningar. Vidare, av Herrings kritik att döma, kommer med andra ord inte syftet 
med lagstiftningens tredje pelare att uppfyllas. Om vi väljer att se det ur en investerares 
synvinkel skulle det kunna upplevas som att de pris de betalar för en bättre genomlysning inte 
tillfaller någon nytta. Detta tolkat med Herrings argument alltså inte har skett någon 
förbättring utan snarare enbart utgjort en kostnad, något som kommer att vara inbakat i 
företagets värde i ett negativ avseende. 
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Ytterligare ifrågasätter både Herring (2005) och Lind (2005) hur jämförelser banker emellan 
ska kunna göras. Då varje land enskilt får välja att tolka lagstiftningen fritt kan det innebära 
att hårdare krav ställs i vissa länder som då utmynnar i att konkurrensen hindras på ett 
rättvisande sätt. Detta genom att vissa har högre kostnader som en effekt av lagstiftningen och 
jämförelser kommer därför att försvåras. Vad som nämnts tidigare är att bankerna har 
möjlighet att själva kunna få välja de modeller de anser passar verksamheten vilket utmålas 
som positivt. Det problem som uppstår i detta är att jämförelser av kapitalkrav och vilka 
kostnader som varit förenat med implementering av ett nytt regelverk försvåras. Herring 
(2005) framhåller därför att rätt incitament med mindre föreskrifter bör utgöra miljön för 
finansiella aktörer som skulle skapa ett kostnadseffektivare system och trots allt bibehålla ett 
tryggt och säkert finansiellt system.  
 
Gordy och Howells (2006) och Jokipii och Milne (2007) är av åsikten att med införandet av 
Basel II kommer det att bli svårare för juridiska beslutsfattare att bibehålla makroekonomisk 
stabilitet. Kapitalkraven som ställs på bankerna kommer att tendera att öka när ekonomin 
viker av neråt, som en effekt av att banken får allt fler osäkra fodringar. Samtidigt kommer 
kapitalbindningen minska vid ekonomisk expansion då allt mer av kapitalet är av allt mindre 
riskkaraktär, det vill säga, att banken kan känna sig tryggare i att de krediter de ger ut kommer 
att återbetalas och därför hamna i en lägre riskgrupp. Av detta kommer bankernas likviditet att 
minska under recession då de tvingas att binda upp mer kapital i buffert som säkerheter. 
Effekten av detta kommer således att påverka utlåningen under mindre gynnsamma 
ekonomiska tillstånd. Gordy och Howells (2006) och Jokipii och Milne (2007) menar på att 
det kan vara just i dessa tillstånd som företag behöver krediter, för att från deras sida täcka 
eventuell kortsiktig likviditetsbrist. Detta på grund av att de exempelvis har en stor del av sina 
tillgångar uppbundna i fasta tillgångar. Med de kapitalkrav som ställs på banker så är det inte 
säkert att de har möjlighet att ge några större lån till dessa företag under dessa perioder, även 
om företaget kan uppvisa långsiktigt god soliditet. Som ett resultat av detta kan det leda till att 
företag går i konkurs istället och det är detta faktum som Gordy och Howells (2006) och 
Jokipii och Milne (2007) menar på kan bidra till fördjupad kris. Den totala effekten menar 
Gordy och Howells (2006) är att detta förstärker nedgången ytterligare. Detta resonemang 
anser vi går att återföra till det inledande stycket där vi diskuterar bankernas roll i samhället 
och hur viktiga de är för den totala välfärden.  
 
Bland kritikerna återfinns även Danielsson och Emrechts et al.(2001). Långt innan 
lagstiftningen trädde i kraft analyserades det då framarbetade materialet för Basel II 
regelverket av Danielsson och Emrechts et al.(2001) Liksom Herring (2005) ansåg de att 
regelverket misslyckades i att adressera de brister som fanns i det dåvarande finansiella 
regleringarna och att Basel II även skulle kunna vara upphov till en ny källa av finansiell 
instabilitet. De pekar precis som Herring på likartade faktorer, bland annat att 
Baselkommittén valt dåliga modeller för hur bankerna skulle mäta sina risker och anser att det 
finns betydligt bättre sätt att göra detta på. De anser även att det ges alltför stark tilltro till 
kreditbedömningar av risker trots att det är bevisat från annan forskning att detta kan vara 
missledande och inte alltid överensstämma med verkligheten. Det allra intressantaste, som vi 
finner från deras studie, är att de uttrycker att det inte finns några trovärdiga argument för att 
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överhuvudtaget reglera operationella risker. Den stora frågan som Danielsson och Emrechts et 
al.(2001) ställer sig, som också är av intresse för vår studie, är hur lagstiftningen kommer att 
förmå en harmonisering av investeringsbeslut från bankernas sida, då de menar på att 
konsekvenserna av regelverket snarare är ett uttryck för instabilitet än stabilitet. Detta är av 
intresse då det sätts i relation till det faktum att Baselkommittén menar på att bättre 
investeringar ska kunna göras. Av den tidsperiod vi mäter så har vi också kunnat konstatera 
att i dagens läge befinner sig världsekonomin i en djup finansiell kris som således bör kunna 
påverka bankernas investeringsbeslut såsom Danielsson och Emrechts et al.(2001) antyder. 
 
Även i en studie av Milne (2001) kritiseras regelverket. Basel kommittén tillsammans med 
utövare och forskare tror att det finns en hög risk till att banken går i konkurs om bankens 
kapitalregler inte är direkt länkade till portfölj risken. Författaren till artikeln har tagit fram ett 
alternativ till regelverket. Han menar på att regleringar av kapital inte är i bankers intresse 
utan att ett möjligt alternativ skulle vara att istället låta bankerna hålla inne med en buffert av 
fritt kapital. Den totala mängd av kapital skulle i så fall bero på bankens franchise värde.  
 
Haber (2007) utreder huruvida Basel II egentligen är ett innovativt banbrytande regelverk som 
det i vissa fall uppmärksammats som. Detta gör han genom att granska faktorer som förväntas 
påverka bankerna samt analysera andra forskares resultat. Han kommer fram till är att den 
generella uppfattningen kring Basel II av yrkesverksamma som är införstådda av regelverkets 
existens upplever regelverket som något som sätter gränser för bankernas utlåning, något som 
hör till bankens kärnverksamhet och därför synonymt med intäkter. Som vi kunnat konstatera 
tidigare så finns även fördelar kring Basel II. Haber (2007) plockar fram en annorlunda 
synpunkt och bemöter båda sidor och menar att bankerna skulle behandla och vara tvungna att 
hantera sina risker på samma sätt utan regelverket för att klara sin överlevnad på sikt. Med 
andra ord skulle inget nämnvärt förändras. Vad som däremot har kommit att bli en skyddsmur 
för bankerna är att de nu kan gömma sig bankom en lagstiftning och skylla på denna istället 
för att direkt säga till kunden att de inte är kreditvärdiga vilket Haber (2007) anser ha gett 
bankerna ett marknadsmässigt verktyg att kommunicera via. Han anser nämligen på att 
bankerna kan ta skydd bakom regelverket och säga till sina kunder ”om inte regelverket 
funnits så hade vi lånat ut kapital”. På så sätt framstår de som ödmjuka och förstående mot 
sina kunder och sätter sig själva i bättre dager. Så är givetvis inte fallet och Haber (2007) 
menar att det ligger i bankernas natur att agera vinstmaximerande och däri ligger att ta betalt 
för risker. Vidare tar Haber (2007) upp och resonerar ytterligare kring varför Basel II inte är 
ett så innovativt regelverk som det i vissa fall utmålas som. Det han framhåller är att genom 
de tre ansatser för hur bankerna kan gå tillväga för att beräkna sina risker så kan bankerna 
välja den så kallade standardiserade ansatsen, viket är mycket snartlik den modell som 
användes för Basel I. Med andra ord, är inte skillnaderna så stora som de allra flesta 
människor tycks tro. Samtidigt kontrar Haber (2007) sig själv genom att påpeka att de finns 
starka incitament för att banker bör istället övergå till att välja den avancerade ansatsen. Detta 
genom att han identifierat empiriska resultat genom att granska banker i G10 länderna som 
bevisat att kapitalbindningen minskat genom att välja denna ansats. Detta kan direkt kopplas 
till det faktum att Baselkommittén påstår själva att detta är en stark fördel med själva 
regelverket. 
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Vidare ger detta utrymme från vår sida att reflektera över om regelverket kommer att ge några 
uttryck i vårt sätt att undersöka saken, det vill säga mäta effekterna av bankernas finansiella 
nyckeltal då kritiken framförallt har haft betoning av implementering, kostnader och 
regelverkets vara eller icke vara. Utifrån dessa reflektioner finner vi det intressant att föra 
undersökningen vidare då vi ser brister och avsaknaden på Basel II´s faktiska verkan efter 
införandet. Något som har betydelse för att kunna ge svar på om regelverket spelar någon roll. 
 

3.3.3 Hur Basel II upplevs i praktiken 
Vad som är häpnadsväckande när vi granskar tidigare forskning är att ytterst lite fokus ligger 
på de människor som faktiskt arbetar med regelverket. Detta borde vara relevant och av 
intresse för att fånga in praktiska upplevelser. Dock så har vi kunnat finna en artikel skriven 
av Wahlström (2009) som analyserar Basel II ur användarnas perspektiv. Wahlström har gjort 
en kvalitativ studie för att fånga in hur de som arbetar med riskhantering i banker upplever 
Basel II regelverket, vilka effekter de upplever regelverket varit uppskov till deras arbetsplats 
och hur det påverkat deras arbetssätt. De allra starkaste positiva åsikterna som Wahlström 
fångat in och som är av intresse för vår studie, återfinns i att flertalet respondenter anser att 
mäta risker är något som alltid funnits i bankernas kultur. De menar på att en ny lagstiftning 
inte påverkar nämnvärt deras arbetssätt för riskhantering då de själva får använda sina egna 
utvecklade modeller och därför redan är anpassade efter deras arbetsmetoder. Genom att 
bankerna redan långt innan Basel II har använt sig av och arbetat med att kontinuerligt mäta 
riskerna så skiljer sig inte så mycket åt. Wahlström nämner att respondenterna genomgående 
upplever att Basel II förbättrar bankernas investeringsmiljö. I huvudsak syftar de till att Basel 
II tillåter bankerna att kunna frigöra mer kapital, som resulterar i att fler investeringar kan 
göras och således öka vinsterna. Den åsikten förstärker Baselkommitténs intentioner med att 
fler och bättre investeringar ska tillåtas genom regelverket. Dock så ger studien inte svar på 
om det i verkliga siffror förhåller sig på det sättet, således finner vi för vår studie att detta bör 
vara av intresse att undersöka. Vidare identifierar Wahlström i sin artikel positiva åsikter för 
att kapitalreserverna idag är bättre matchade mot de verkliga kapitalbehoven som bankerna 
behöver. Då de utvalda bankerna har ett större geografiskt affärsområde än sitt eget land, så 
menar också flertalet respondenter att genom att ha en gemensam likställd grund för att 
beräkna lönsamheten, så kommer därigenom också lönsamheten att öka. Fördelarna blir en 
tydligare och bättre genomlysning för externa intressenter, som på så sätt kan göra bättre 
bedömningar då oftast deras enda information återfinns i bankernas redovisning. Detta är 
något som vi anser borde återspeglas i de resultat vi kommer att presentera i senare del av vår 
studie.  
 
Vi drar således slutsatsen av att, dem som redan har haft ett utvecklat system för riskmätning, 
har kunnat arbeta under likartade förutsättningar som efter införandet av Basel II, såsom 
Haber (2007) nämner. Dock ska nämnas som kritik mot Wahlströms studie, är att den enbart 
berört svenska banker. Således bör studiens generaliserbarhet ifrågasättas över den totala 
populationen som lagstiftningen berör, då svenska banker och svensk redovisning i synnerhet 
anses hålla mycket god kvalité i jämförelse mot övriga europeiska länder (Hagberg 2006).   
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Bland de mest negativa åsikter som Wahlström (2009) identifierat i sin studie, att 
respondenterna anser att de teoretiska modeller som utvecklats för riskhantering, inte alltid 
fungerar i praktiken och att detta leder till felaktigheter. Åsikter kring implementering av 
regelverket uttrycks också i negativ bemärkelse av att åtskilliga resurser används för 
implementeringen och det är även fortsättningsvis resurskrävande. Även Wahlström har 
konstaterat att Basel II hittills varit mycket kostsamt för de finansiella aktörerna. Detta leder 
till misstänksamhet över att mindre banker kommer att få problem då implementeringen ökar 
bankernas kostnader och detta är kapital de inte besitter. Wilson (2004) gjorde redan några år 
före införandet av Basel II, en Case studie över den engelska banken Barclays och deras 
förberedelser och anpassning inför regelverket Basel II. Studien visade att arbetet varit både 
kostsamt och tidskrävande. Detta då Barclays likt många andra storbanker har komplexa 
organisationsstrukturer, vilket innebär stora resurser krävs för att göra förändringar. Dessa 
fakta styrker Herrings (2005) ifrågasättande kring om regelverket verkligen är lönsamt för 
bankerna. Detta är även det något som vi för vår studie anser borde återspeglas i något av de 
nyckeltal vi mäter eftersom resurser oftast får ses som synonymt med kostnader. Vidare 
framkommer i Wahlströms (2009) studie också kritik kring att det läggs för stark tilltro till 
modeller som mäter risker. Detta har blivit ett slags kvitto för att alla underliggande problem 
är lösta. Ytterligare kritik framkommer också genom att regelverket är fritt för egna 
tolkningar så kan varje lands egen enhet välja hur de ska applicera regelverket på bankerna. 
Detta gör att svenska banker skulle kunna kontrolleras hårdare än exempelvis tyska. Det i sig 
gör att regelverket tappar delvis sin funktion då det kommer att vara svårare att göra 
jämförelser när kraven är olika.  
 

3.3.4 Kritik mot riskmodeller  
En intressant aspekt av det hela återger McGoun (1995) diskuterar att modeller för att mäta 
risker bygger på antagandet att detta är rättvisande. Han pekar på svagheter och ger exempel 
på att modellerna ofta bygger på historiska data. Det i sig är en svaghet då detta nödvändigtvis 
inte behöver betyda att framtiden kommer att te sig likadan. Utifrån detta antagande så skulle 
en drastisk slutsats kunna dras av att regelverk i sin helhet är värdelösa om de uppkommer 
som en följd för att förebygga att liknande scenarior av historien återupprepas, då historien 
givet inte behöver upprepa sig. Rent generellt återfinns åsikter bland forskare (Wahlström 
2009; Westerberg 2009) att efter kriser så uppstår nya lagar och regler. Vi upplever både från 
forskare och i dagspress att detta har en negativ klang. Det behöver inte nödvändigtvis vara 
fallet. Vi menar på att utifrån de upplevelser Wahlström presenterar kring Basel II finns ett 
flertal positiva effekter som följer av regelverket. Vår studie riktar sig inte mot att utvärdera i 
vilken riktning Basel II påverkat bankernas nyckeltal. Trots det så bör det finnas intresse av 
att utvärdera om hur bankerna påverkats, för att göra bedömning av om regelverket 
överhuvudtaget haft någon verkan.  
 

3.4 Nyckeltal att utvärdera Basel II  
Så långt har vi kunnat konstatera att tidigare forskning av området Basel II är framförallt 
fokuserad på, bland annat, huruvida Basel II är ett nödvändigt regelverk, att det antas påverka 
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bankernas lönsamhet, att det kostar mer än det smakar, förväntningar om att bankerna minskar 
sin utlåning och om regelverket mäter det som avses att mäta. Det som är framträdande är att 
regelverket väckt stor debatt. Dock så förhåller sig det intressant att ingen tycks ha mätt de 
kvantitativa utfallen efter införandet. Det skulle kunna upplevas som naturligt då 
lagstiftningen inte funnits på plats en längre tid. Samtidigt bör det vara på sin plats att 
utvärdera, för att bemöta förväntningar och kritik som regelverket varit uppskov till. 
Nyckeltal är sedan länge ett känt instrument för att utvärdera och analysera ett företags 
prestationer. Detta för oss vidare att utvärdera vilka nyckeltal som kan vara relevanta för att 
utvärdera Basel II. 
 

3.4.1 Nyckeltal och användning i tidigare studier 
Hagberg (2006) ifrågasätter i sin studie huruvida nyckeltal är lämpliga att använda för 
finansiell analys. Han syftar främst till att nyckeltal i de allra flesta fall bygger på data från 
företagens redovisning, och dessa i sig inte alltid presenterar en sann bild av verkligheten. 
Hagberg konstaterar även från tidigare forskning att nyckeltal är mer frekvent använt än något 
annat vid företagsbedömningar. Hagberg gör ytterligare tolkningar av andra forskare för att 
göra generell bedömning av nyckeltalens relevans i sin användning. Det han bland annat 
kommer fram till är hur nyckeltalen används är relevant. Om val av nyckeltal görs av ren 
slentrian så minskar förutsättningarna till att få relevans i resultatet. Däremot om noggranna 
ställningstaganden baseras på val av nyckeltal så kommer studien sannolikt att få ett bättre 
resultat. Detta är sannolikt viktiga överväganden som vi måste ta ställning till för vår studie. 
Hagberg har själv gjort en studie över hur användning av nyckeltal kan indikera konkurs. 
Studien är gjord på svenska noterade börsbolag med fler än femtio anställda under åren 1998-
2003. Hagberg visar i sin studie att företag som går i konkurs har nyckeltal som skiljer sig 
från aktiva företag upp till fem år före konkurs genom att använda en statistisk Z-score 
modell. 
 
Två pionjärer inom området av nyckeltalsanalys tycks vara Beaver och Altman då flertalet 
studier refererar eller nyttjar de nyckeltal som Beaver och Altman anser vara mer användbara 
än några andra. Altman (1968) får ses som en förgrundsgestalt till Hagbergs (2006) studie. 
Altman (1968) presenterade en studie över kvalitén av att använda nyckeltal som ett verktyg 
för finansiella analyser genom att granska två grupper av tillverkande företag. Indelningen 
skedde efter de företag som var verksamma under 1966, samt företag som försatts i konkurs 
under åren 1946-1965. Därefter applicerade han de nyckeltal som uppvisade bra resultat för 
att bedöma om de kunde användas för konkurs prediktion. Altman (1968) började med att 
konstatera att nyckeltal som hörde till grupperna lönsamhet, soliditet och likviditet hade från 
tidigare forskning uppvisat bättre resultat med god signifikans, än andra nyckeltal för att 
förutspå konkurs. Därefter plockade han fram totalt tjugotvå olika nyckeltal från dessa 
grupper som han testade genom en multipel diskriminantanalys. Urvalet av nyckeltal skedde 
genom val utifrån de främst förekommande nyckeltalen från tidigare forskning samt de 
nyckeltal han ansåg vara av relevans för hans studie att mäta konkurs prediktion. Genom 
MDA analysen kunde han bevisa att följande nyckeltal uppvisade bättre signifikans än de 
andra nyckeltal han testade;  
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- Rörelsekapital/ Totala Tillgångar - Eget kapital/ Totala skulder 
- Årets resultat/ Totala Tillgångar - Omsättning/ Totala Tillgångar 
- EBIT/ Totala Tillgångar 
 
Genom att därefter applicera dessa nyckeltal i den modell han använde för konkurs prediktion 
kunde han också bevisa att nyckeltalen kunde ge indikationer på att ett företag var på väg att 
gå i konkurs två år innan det skedde. 
 
Precis som Altman (1968) hade Beaver (1966) genom en liknande analys kommit fram till att 
nyckeltal var bra verktyg för att predicera konkurs. Utifrån trettio nyckeltal, som grupperades 
i sex grupper valdes det nyckeltal i varje grupp ut som uppvisade lägst felfrekvens. På så sätt 
kunde han därefter applicera detta över konkurs prediktioner och visa på att det fanns tydliga 
indikationer över om företaget höll på att gå i konkurs, genom att studera nyckeltalen.   
 
Kritik kan riktas mot att Altman (1968) och Beavers (1966) studier är föråldrade eftersom de 
utfördes på 60-talet. Men vi har funnit studier av långt senare datum, exempelvis Hagberg 
(2006) som använder samma tillvägagångssätt. Därför menar vi att det finns starka argument 
för att Altman (1968) och Beavers (1966) teser fortfarande gäller. Altman och Beavers studier 
är intressanta för vår del, då de visar att nyckeltal är användbara för att mäta olika prestationer 
av företag. De är även intressanta ur perspektivet att vi vill mäta effekterna huruvida Basel II 
påverkat bankernas nyckeltal. Basel II är ett regelverk som reglerar bankernas 
kapitaltäckningskrav, idén bakom detta syftar till att förebygga att bankerna tar alltför höga 
risker och på så sätt reducerar möjligheterna till obestånd. Därav bör nyckeltal lämpa sig väl 
för vår studie. Även Muresan och Wolitzer (2009) konstaterar att finansiella nyckeltal är 
användbara mått för att skapa sig en god bild av företags finansiella ställning, vilket motiverar 
vårt tillvägagångssätt för att utvärdera hur bankerna påverkats.  
 
Genom att skapa fem kategorier som beskriver olika tillstånd i företaget anser Muresan och 
Wolitzer (2009) att de förenklar användandet och urvalet för vilka nyckeltal som lämpar sig 
för vad. De fem kategorierna med några av de underliggande nyckeltalen är: Lönsamhet, 
Tillgångarnas omsättningshastighet, Soliditet, Marknadsmässiga värdemått och likviditets 
mått. 
 
Av den diskussion vi fört inledningsvis om de för- och nackdelar som finns med Basel II, så 
anser vi att vi framförallt borde hitta effekter i de nyckeltal som berör lönsamhet och soliditet. 
Dessa nyckeltal är förknippade med vad forskningen framhållit som viktiga parametrar för att 
mäta hur bankerna kommer att påverkas av regelverket. 
 

3.4.2 Nyckeltal och Basel II 
Karlsson & Neuman (2008) har identifierat några specifika nyckeltal för banker. Dessa 
bygger på branschmässiga rekommendationer (Sverige Finansanalytikers förening 2006). 
Dock så har de haft svårighet att mäta kapitaltäckningsgraden vilket givetvis vore av yttersta 
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intresse för vår studie. Problemet uppstår med detta att då bankerna tidigare inte har haft 
samma krav och varit skyldig att tydliggöra och presentera dessa risker kan vi för vår studie 
inte presentera detta nyckeltal då data inte finns tillräckligt långt bakåt i tiden. Detta leder till 
att vi måste använda oss av alternativa metoder.  
 
För att bemöta diskussionen från ovan så påpekar Herring (2005) några intressanta aspekter 
som är av intresse för vår studie:  
 
 Dels lyfter han fram ett av de allra viktigaste finansiella måtten för banker; Tier 1. Det 

är ett kärnmått över bankernas finansiella styrka ur ett regelmässigt perspektiv som får 
anses som relevant för vår studie. Detta är något som vi efterlyser för vår studie då 
bankers redovisning ser annorlunda ut och vi behöver ett mått som på ett rättvisande 
sätt mäter relevanta saker.  
 

 Herring kritiserar Basel II som han anser var endast en sammanslagning av tidigare 
kapitaltäckningskrav som bestod av Tier 1 och Tier 2. Den stora skillnaden menar han 
är att Tier 1 och Tier 2, var enkla modeller, som användes för att fastställa 
kapitalnivåerna och samtidigt gjorde det fullt möjligt att jämföra bankernas finansiella 
ställning länder emellan trots att redovisningsprinciper, skiljer sig åt mellan länder. 
Detta skulle innebära att vi faktiskt kan mäta skillnaderna av kapitaltäckningsgraden 
mellan 2007 och 2008, så länge vi nyttjar den gamla metoden.  
 

 Herring beskriver sammanfattningsvis att Basel II regelverket står i strid med de 
syften som pelare ett och pelare två har. Detta skulle kunna undvikas med de 
ursprungliga beräkningsmetoderna som Tier 1 och Tier 2 utgör. Trots att detta är en 
gammal metod så finner vi det av yttersta vikt för vår studie att kunna redogöra för hur 
kapitaltäckningsgraden skiljer sig åt efter införandet av Basel II för att kunna mäta 
effekterna. Då vi med nuvarande metod omöjligt kan beräkna detta så långt bakåt i 
tiden så skulle vi nu kunna beskriva detta med denna metod. Detta skulle också kunna 
styrka att den forskning som är av åsikten att regelverket är att för komplext faktiskt 
har rätt.  

Peristiani, Park och Estrella (2000) konstaterar att nyckeltal har sen länge varit värdefulla 
verktyg för att fastställa bankernas säkerhet och välmående. De har, utifrån syftet att 
regleringar som Baselregelverket, ska säkerställa bankernas kapitaltäckning, gjort en 
jämförande studie mellan hur väl enkla nyckeltal är användbara för att predicera konkurser av 
banker i relation till mer komplexa modeller och uträkningar som kategoriseras i 
Baselregelverkets modeller. Deras studie är intressant för vår studie av flera anledningar.  
Dels så kommer de inte helt oväntat fram till att mer komplexa mätmetoder, såsom riskvägda 
kapitalmått, ger tydliga indikationer på bankens finansiella ställning och om det föreligger 
konkurshot. Vilket vi då tolkar som att de riskmodeller som utgjordes av Basel I var bra 
modeller och uppfyllde regelverkets syfte. Samtidigt så kommer författarna även fram till att 
enkla nyckeltal ger tydliga indikationer på bankens finansiella ställning och om det föreligger 
konkurshot. Skillnaden mellan dessa två grupper är att komplexa nyckeltal visar sig ge bättre 
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resultat i ett långsiktigt perspektiv medan enkla nyckeltal är användbara för en analys över en 
ett- till två års tidshorisont. De anser inte att den enklare vägen utesluter den komplexare, men 
att det kan vara ett synnerligen bra komplement då det är ett enkelt, effektivt och billigt sätt 
att analysera bankens finansiella ställning med vanliga nyckeltal.  
 

3.4.3 Vår hypotes 
Utifrån vårt problem och syfte fastställer vi de hypoteser vi vill pröva. Dessa uttrycks 
vanligtvis genom nollhypotes och alternativhypotes. Vårt uppställande av dessa två ser ut 
enligt följande:  
 
Ho: u = 0. Att medelvärdet av nyckeltalen ej skiljer sig efter införandet av Basel II år 2007. 
Det vill säga tiden, och därmed även lagen, har ej haft någon empirisk verkan på nyckeltalet. 
Ett högt P-värde för koefficienterna gör att vi ej kan förkasta nollhypotesen.  
 
Ha: u ≠ 0. Att medelvärdet av nyckeltalen skiljer så pass signifikant efter införandet av Basel 
II att jag kan förkasta nollhypotesen. Det vill säga att tiden verkar ha haft en empirisk verkan 
på nyckeltalet. I detta fall skulle lagen mycket väl ha kunnat påverat nyckeltalet. Om låga p-
värden så finns empiriska belägg för att nollhypotesen ej stämmer. 
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3.5 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
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4. Metod 
 

 följande kapitel beskrivs undersökningsmetod, urval, och statistisk metod samt 
hypoteser, hypotesprövning och studiens validitet och reliabilitet. Syftet är att 
möjliggöra för läsaren att bedöma studiens metodiska kvalitet och ge en grund för att 

bedöma resultatens rimlighet och generaliserbarhet.  

 
 

4.1 Undersökningsmetod 
Vår tanke med denna studie är att undersöka huruvida bankernas finansiella nyckeltal har 
påverkats i någon riktning efter införandet av lagstiftningen Basel II. Detta för att kunna dra 
slutsatser om lagstiftningen haft någon effekt och verkan. Kvalitativ och kvantitativ forskning 
kan särskiljas efter hur forskningens bearbetning och analys av insamlad information skett. 
Kvantitativ forskningsmetodik bygger på statistiska metoder och analyser medan den 
kvalitativa metoden snarare stödjer sig mot verbala analyser. Vi som forskare bör bestämma 
metod utifrån syfte och problemområde för studien. (Patel och Davidsson,1994; Dahmström, 
2000; Bryman, 2001) För att genomföra och uppfylla vår studies syfte så har således en 
kvantitativ metod lämpat sig bäst då vi avser att med numeriska värden sätta upp hypoteser 
för att undersöka om vi finner någon relation, samband och effekt mellan Basel II och 
bankernas nyckeltal som en effekt av tiden. Detta kommer uteslutande att göras genom att 
kvantifiera variabler och använda oss av regressionsanalyser i form av tidsserier. Vår studie är 
således en så kallad ”Event studie” (Tsiotsou och Lalountas 2005; MacKinlay 1997). Event 
studier används för att mäta effekter av ekonomiska händelser och anses ha många 
tillämpningar, till exempel för att mäta förändringar i företagsvärderingar när regelverket 
ändras (MacKinlay 1997).  
 
I vår studie så utgörs vem som ska studeras är bankernas nyckeltal. Vad som ska studeras är 
relationen mellan Basel II och bankernas finansiella nyckeltal och hur undersökningen ska 
genomföras är genom en kvantitativ metod där vi genom en regressionsanalys har gjort en 
tidsserie. Vi har för vår statistiska modell och den relation vi undersöker valt att stödja oss 
mot de rekommendationer och arbetsmetoder Studenmund (2000) förespråkar vid användning 
av regressionsanalys. Med detta som utgångspunkt kommer vi i detalj att redogöra för 
samtliga av dessa avsnitt i följande stycken.  
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4.2 Population och ram  
Med population så är det inte helt enkelt att förstå vad som avses. Oftast så anger uttrycket en 
mer generell beskrivning av olika enheter såsom exempelvis händelser, det vill säga vem som 
ska undersökas. När dessa enheter specificeras så måste även tidsperiod anges samt det 
geografiska område undersökningen täcker. Populationen som är önskvärd att undersöka 
kallas målpopulation. I verkligheten så måste enheterna återfinnas i en så kallad ram av 
enheter för att kunna studeras. Det är sällan troligt som forskare att ha full tillgång till totala 
ramen, därför så mäts ofta dessa enheter av en rampopulation, det vill säga en del av de 
enheter som ingår i populationen. (Dahmström 2007) 
  

4.2.1. Val av tidsperioder 
Den tidsperiod som vi som forskare väljer att inkludera kan vara av betydelse för studiens 
resultat. Vi har av våra observationer, det vill säga bankernas finansiella nyckeltal gjort en 
regressionsanalys som bygger på en tidserie där vi valt att använda oss av data från 1990-
2008. Denna regression prövar om medelvärdet av nyckeltalen som en effekt av tiden skiljer 
sig efter införandet av regelverket. För att tydliggöra detta val så vill vi först konstatera att 
från det Basel II infördes, 1 januari 2007 så har världsekonomin hamnat i en djup finansiell 
kris. Detta är något som vi anser direkt kan ha effekt för det vi mäter. För att kunna väga upp 
denna påverkan och effekt på våra observationer så valde vi att inkludera data från en 
ytterligare finansiell kris, därav motivet för vår långa tidsperiod. Den ytterligare finansiella 
kris vi syftar till är bankkrisen på 90-talet som kan i det närmaste likställas den finansiella kris 
vi har idag. En jämförande studie mellan dessa två kriser har även gjorts av Karlsson och 
Neuman (2008) där författarna diskuterar regelverkets betydelse. Därutöver så har vi genom 
vårt val av tidsperiod inkluderat en ytterligare kris som var av en annorlunda karaktär. Detta 
är den så kallade IT kraschen år 2000. Denna kris förhöll sig på ett olikartat sätt då den 
framförallt var centrerad till en sektor, IT- branschen. Dock så är denna av intresse då vi kan 
se en koppling mellan IT bolagens finansiella struktur som en koppling till bankernas utlåning 
vilket torde ha ökat kreditriskerna under denna period. Således finns det sannolikt effekter i 
bankernas nyckeltal som ett orsakssamband av IT kraschen. Genom att använda oss av data 
från 1990 så har vi alltså inkluderat två kriser av olika art och kan på bästa möjliga sätt för vår 
studie eliminera att finanskrisen idag påverkat nyckeltalen, även om att vi är medveten att det 
är en faktor vi aldrig helt kan utesluta. Vår undersökningsdesign har dock stora likheter med 
andra studier där man använt nyckeltal och deras variation över en längre tidsperiod i så 
kallade longitudinella studier. Ett exempel på detta är en studie som undersöker storleken på 
företag och dess betydelse för nyckeltalen över en 17-års period i Nigeria (Ezeoha 2008). 
Detta sammanfattningsvis innebär att vi genom att använda tidsperioden 1990-2008 så har vi 
fångat in olika konjunkturcykler, både ekonomisk regression och ekonomisk expansion. För 
en event studie rekommenderas dessutom att definiera ”händelsefönstret”, det vill säga den 
period som undersökningen avser, att vara större än själva händelsen. Det här innebär att man 
får med kringliggande period runt händelsen (MacKinlay 1997).  
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4.2.2 Val av undersökningsobjekt  
För vår studie har vi inkluderat samtliga europeiska banker inom G10 med historik 
innehållande nyckeltal från och med år 1990. Detta resulterade i att vi för vår studie har 
femtio stycken banker i vår population. Detta kan anses vara en svaghet att antalet banker inte 
är tillräckligt för att erhålla signifikanta resultat. Men endast en bank uteslöts eftersom det inte 
fanns data från 1990, därför är vår studie i det närmaste en totalundersökning för Europa. Vi 
vill samtidigt bemöta vår egen kritik med att detta var det bäst lämpade metoden för att mäta 
effekter på bankernas nyckeltal av lagstiftningen. Det hade förvisso varit fullt möjligt att ta en 
kortare tidsperiod för att få ett större urval av banker, samtidigt så anser vi att detta skulle 
varit på bekostnad av trovärdigheten av nyckeltalens värde som vi nu anser återspeglas av ett 
så verkligt värde som möjligt då vi inkluderar både ekonomisk expansion och regression som 
en faktor. Vårt syfte har aldrig varit att mäta och identifiera skillnader mellan de olika 
ländernas nyckeltal. Vårt syfte har inte heller varit att identifiera skillnader mellan storlek av 
bank, exempelvis göra en gruppering av nisch och storbank. Även om detta skulle vara 
intressanta frågeställningar så har vi för denna studie valt att enbart granska om det finns en 
effekt av bankernas finansiella nyckeltal efter Basel II regelverket infördes.   
 
Detta är väl motiverade skäl till varför vi valt att inkludera den del av populationen som vi 
valt samt varför. Detta bemöter även den eventuella kritik som skulle kunna uppstå mot att vi 
fått en snedvriden procentuell representation geografiskt av populationen genom eliminering 
av ett flertal banker. Detta påverkar således inte vårt resultat då vi från ovan förda diskussion 
inte avser att mäta geografiska skillnader. Vi presenterar i bilaga 1 nedan deltagande länder 
samt antal banker för varje land så att läsaren kan skapa sig en bild av hur fördelningen sett ut. 
   

4.2.3 Val av databas och urvalsmetod 
För vår studie ställdes två kriterier för vårt val av databas. Det första kriteriet krävde att vi 
kunde erhålla data för ett stort antal banker som representerade av G10 länderna i Europa för 
att få ett så pass stort urval att detta kunde representera populationens verkliga värde. Vi har i 
enlighet med Dahmström (2007) en uppfattning om att vårt urval av populationen 
karakteriseras av att det är selekterat på grupp och område. Detta för att vi valt att uteslutande 
använda oss av banker trots att det finns ytterligare finansiella aktörer som sannolikt berörs av 
lagstiftningen inom vårt valda geografiska område. Vi har även inom gruppen G10 exkluderat 
de länder som inte ingår i Europa.  
 
Det andra kriteriet bestod av att databasen innehöll data så pass långt tillbaka i tiden att vi 
kunde uppfylla vår önskvärda tidshorisont av studien. Efter noggrann genomgång av flertalet 
databaser kunde vi konstatera att den enda databas som uppfyllde dessa två kriterier var 
Datastream och därmed så uteslöts samtliga andra alternativ av en naturlig förklaring. Således 
för insamlingen av vårt empiriska material använde vi databasen Thomson Datastream i 
Universitetsbiblioteket Umeå. Denna databas anses vara en av världens största och mest 
respekterade finansiella statistiska databas. (www.datastream.com 2009-05-07). Då denna 
databas var den enda som kunde erbjuda oss de siffror vi behövde så långt tillbaka i tiden så 
var valmöjligheterna ytterst små att välja något annat. Dock så kunde vi genom att bekräfta 

http://www.datastream.com/�
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med vår handledare konstatera att denna databas har ett högt anseende i forskarvärlden och är 
väl använd för studier likt vår. Ur detta så beslöt vi oss att använda datastream och kunde 
känna oss komfortabla med detta.  
 
Ett fel som kan uppstå i undersökningar är över eller undertäckningsfel. Detta sker när 
individer som ej tillhör populationen kommer med alternativt att vissa som bör ingå i 
populationen ej kommer med. (Körner och Wahlgren 2005) Vi har givetvis granskat de 
banker vi valt ut så att de ej upptas flertalet gånger. Detta är ett fel som vi själva kritiskt kan 
granska. Dock så har vi svårt att komma till rätsida med problem kring undertäckning då vi 
enbart valt en given sektor; banker från databasen. Således ligger vårt öde i databasens om 
undertäckningsfel. För att inte utelämna oss helt åt slumpen har vi gjort några tester på 
nyckeltal och jämfört med bankernas egna årsredovisningar. Problemet med uträkningar av 
nyckeltal är att detta kan göras på flera olika sätt vilket nödvändigtvis inte behöver innebära 
att samma värde erhålls. Dock så anser vi att vi fått fram så pass goda resultat att vi inte 
behövt tveka på om databasen innehåller rättvisande siffror.   
  

4.3 Hypotesprövning 
Den typ av undersökning vi genomför innebär att med hypotesprövning kunna hitta stöd för 
om vårt antagande stämmer. Med en hypotes menas att den ska fånga in vanligt existerande 
fenomen som inte utgörs av en unik händelse.  En viktig förutsättning för den 
hypotesprövande metoden är att det finns så pass mycket kunskap att det är möjligt att utifrån 
teorin går att förklara förhållanden som härrör verkligheten. Enklast uttryckt exemplifieras 
detta genom att påstå att om priset på en vara höjs kommer försäljning att minska. Detta är ett 
antagande som skapar hypotesen och bygger på ett samband. (Patel och Davidsson 1994) För 
vår studie så bygger vårt antagande om att Basel II har haft en effekt för bankernas nyckeltal. 
Vidare delar Patel och Davidson (1994) in statistiska metoder i två undergrupper, deskriptiv 
och hypotesprövande statistik. Vi finner det betydelsefullt att redogöra för detta då vår 
uppsats syfte kan upplevas något tudelat av kommande diskussion. Den deskriptiva statistiken 
belyser forskningsproblemet genom att i siffror ge en redogörelse medan hypotesprövande 
statistik prövar hypoteser. Dahmström (2007) menar på att för deskriptiva undersökningar så 
strävar forskaren exempelvis för att finna ett orsakssamband där forskaren vill hitta en 
förändring av beroende variabeln Y som orsakats av en förändring av den oberoende 
variabeln X. I vår forskning är detta synonymt med att vi söker ett orsakssamband mellan vår 
beroende variabel Y (nyckeltalet) som är framkallat av en förändring av oberoende variabeln 
X (tid). 
 
Samtidigt så ser vi att för det vi vill undersöka finns kunskapsluckor som strider mot att vi 
enbart använder oss av en hypotesprövande metod. Då vi från tidigare forskning kunnat 
konstatera att det inte finns generella slutsatser av hur bankernas finansiella ställning och 
lönsamhet påverkats så anser vi att vår studie har inslag av en explorativ karaktär. Denna 
undersökningsmetod försöker fylla igen kunskapsluckor genom att samla in ny kunskap. 
Denna metod främjar och kan ligga till grund för vidare forskning inom det berörda 
forskningsområdet. Vi upplever att vår studie kan utgöra ett bidrag till vidare forskning då vi 
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med vår arbetsätt och metod kartlagt en lämplig process för hur en liknande studie skulle 
kunna genomföras framåt i tiden för att granska huruvida effekterna av regelverket är 
bestående eller ej.   
 

4.3.1 Statistisk metod  
Efter vi gjort vår datainsamling och beräknat de nyckeltal som var påtänkta för studien så gick 
vi vidare med vår statistiska modell. Det vi i denna studie avser att testa är om vi kan se ett 
samband av bankernas finansiella nyckeltal efter införandet av Basel II. Detta genom att 
granska om dess medelvärde skiljer sig så pass signifikant att vi kan förkasta vår nollhypotes. 
Vi gjorde en regressionsanalys av bankernas finansiella nyckeltal genom att ansätta minsta 
kvadrat metoden som modell. Detta efter att vi konstaterat att denna modell är den mest 
lämpliga för denna studie och ger oss de bäst skattade β - värdena. Detta är argument som vi i 
kommande stycke ska redogöra för att ge läsaren förståelse för dess betydelse.  
 
Regressionsanalysens användningsområde är brett. Denna modell används bland annat för att 
kunna svara på frågeställningar som försöker mäta effekter precis som vår studie avser. 
Genom att specificera den beroende variabeln Y som i vårt fall är bankernas nyckeltal som en 
funktion av en eller flera oberoende händelser så kan vi skatta fram en regression med hjälp 
av minsta kvadratmetoden som representerar det totala urvalet, vilket är önskvärt för vårt 
syfte. Dock så påpekar Studenmund (2000) att regressionen isolerat ensam inte kan bevisa 
eller antyda att det finns ett direkt samband mellan dessa händelser. Att inkludera rätt 
variabler i den regression som vi använder är därför av stor vikt uppmanar Studenmund. Detta 
är något som bör finnas med i tankarna när kritik och slutsatser av studien görs. Som vi 
inledningsvis av detta stycke nämnde så har vi med en regressionsanalys av bankernas 
nyckeltal ansatt minsta kvadrat metoden. Av vikt att notera är att om minsta kvadratmodell 
överhuvudtaget ska gälla så måste följande sju antaganden vara uppfyllda: 

1) Regressionen har linjära koefficienter, är rätt uttryckta med en slumpterm.  
2) Slumptermen har medelvärde noll. 
3) Förklaringsvariablerna får ej korrelera med slumptermen. 
4) Observationerna av slumptermerna är ej korrelerade med varandra. 
5) Konstant varians av slumptermen. 
6) Ingen av förklaringsvariablerna är en exakt linjär funktion av de andra 

förklaringsvariablerna.  
7) Sluptermen är normalfördelad 

(Studenmund 2000) 

Gauss-Markov teoremet bevisar att givet de första sex antagande så kommer minsta 
kvadratmetodens skattade β- värden att ha minsta möjliga varians av alla linjärt skattade β - 
värden. Då kommer också minsta kvadratmodellen vara den mest optimala modellen att 
ansätta för vårt syfte och problem. Detta uppnår vi genom att 
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• Våra skattade β-värden är faktiska värden av populationen och dessa är 
normalfördelade. 

• Ingen annan modell ger en lägre varians än minsta kvadrat metoden. 
• När sampelstorleken konvergerar så kommer variansen att minska då den antar ett allt 

mer ”sant” värde av populationen. 
• De skattade β- värdena är normalfördelade.   

Sammanfattningsvis gäller för vår studie att våra ursprungsvariabler är normalfördelade då de 
kommer från medelvärdet av våra nyckeltal och varje observation är således ett medelvärde 
av varje nyckeltal år för år. Vi kan endast erhålla normalfördelade förklaringsvariabler då vi 
har normalfördelade koefficienter. Således kan vi konstatera att när vår beroende 
förklaringsvariabel Y är normalfördelad så gäller alltid att slumptermen är normalfördelad, 
därför kommer koefficienterna också att vara normalfördelade och vi kan styrka att minsta 
kvadratmetoden utgör den bäst anpassade metoden för vår studie genom Gauss-Markov 
teoremet.  
 
Genom ovan förda resonemang har vi kunnat föra vår forskning vidare med att ansätta minsta 
kvadratmodellen då vi uppfyllt de kriterier som är helt avgörande. Därför har vi kunna sätta 
upp följande teoretiska regression; 
 

 
 
Y  - Vår beroende variabel, det vill säga nyckeltalen vi vill undersöka förändringen av. 

  - Regressionslinjens intercept term med Y-axeln. Det vill säga när X=0 
  - Linjens lutning.  

D1 – Dummy 1, mäter den fixa effekten av nyckeltalet, det vill säga hur många enheter som har förändrats efter 
införandet av Basel II. 
D2 - Dummy 2 variabeln mäter den marginella effekten som utrycker hur lutningen förändras av marginella 
effekten.  

  -  Feltermen 
 
Dummy variabler används för att möta ett speciellt tillstånd som i vårt fall bygger på att 
nyckeltalen skiljer sig åt, dessa kan endast anta två värden beroende på vilket tillstånd som 
mäts. Dummy 1 är således vår intercept dummy som hjälper oss att mäta huruvida interceptet 
kommer att förändras efter år 2007 och 2008. Dummy 2 är vår variabel som prövar om 
lutningen förändras efter år 2007 och 2008 som en effekt av att interceptet är förändrat.  
Denna variabel måste inkluderas för att inte Dummy 1 ska vara biased. Orsaken till att 
Dummy variablerna från första början inkluderades i vår regression beror av att utan dem så 
skulle endast vår regression vara ett uttryck för att tiden är den enda faktorn som påverkat 
nyckeltalen. Nu mäter vi när i tiden denna förändring sker och hur mycket. Med andra ord så 
kommer det vara av framförallt intresse att granska dummy variablernas förändring och 
signifikansnivå då de är dessa som ger uttryck för om nyckeltalen haft någon förändring efter 
införandet av Basel II. En felterm måste också alltid inkluderas för att det alltid finns små 
influenser av beroende variabeln som ej är inkluderade i ekvationen, exempelvis att all data ej 
finns tillgänglig. Det är också helt omöjligt att undvika fel i åtminstone en av variablerna som 



38 
 

finns med i ekvationen. I försök att kvantifiera och generalisera en bild av verkligheten såsom 
vi gör återfinns alltid slumpmässiga fel. Det bör finnas i åtanke är att en skattad regressions är 
en approximering av den sanna ekvationen som erhålls genom att använda ett sampel av 
verkliga Y och X. Det går inte att känna till den verkliga ekvationen och därför använder sig 
vi, likt statistiker av en skattad regression av koefficienter av från dess observationer.  

 

4.3.2 Våra hypoteser 
Utifrån vårt problem och syfte fastställer vi de hypoteser vi vill pröva. Dessa uttrycks 
vanligtvis genom nollhypotes och alternativhypotes. Vårt uppställande av dessa två ser ut 
enligt följande:  
 
Ho: u = 0. Att medelvärdet av nyckeltalen ej skiljer sig efter införandet av Basel II år 2007. 
Det vill säga tiden, och därmed även lagen, har ej haft någon empirisk verkan på nyckeltalet. 
Ett högt P-värde för koefficienterna gör att vi ej kan förkasta nollhypotesen.  
 
Ha: u ≠ 0. Att medelvärdet av nyckeltalen skiljer så pass signifikant efter införandet av Basel 
II att vi kan förkasta nollhypotesen. Det vill säga att tiden verkar ha haft en empirisk verkan 
på nyckeltalet. I detta fall skulle lagen mycket väl ha kunnat påverat nyckeltalet. Om låga p-
värden så finns empiriska belägg för att nollhypotesen ej stämmer. 
 
Då vi enbart testar för om nyckeltalen skiljer så använder vi oss av en tvåsidig hypotes. Det 
hade varit fullt möjligt att testa åt vilket håll, det vill säga om de ökat eller minskat i 
medelvärde men detta är inte inkluderat i det syfte och problem för vad vi avser att besvara. 
Vidare kommer vi att analysera hypoteserna genom att titta på P-värdet för dummyvariablerna 
och dra slutsatser av de då de är just dummyvariablerna som ger uttryck för om tiden verkar 
ha haft någon verkan på nyckeltalen. Vi har valt en att göra vår analys på 5 % signifikansnivå. 
För att resultatet ska vara användbart måste alltså vårt P-värdet vara mindre än 5 %. 
(Studenmund, 2000; Keller 2005; Körner & Wahlgren 2005)   
 
Visuellt så kan p-värdet uttryckas enligt följande figur: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4.1 ”P-värdet” 
 

• P-värde lägre än 0,01 Hög signifikans, mycket starka bevis för att nollhypotesen ej stämmer.  

0 0,01   0,05      0,10 
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• P-värde mellan 0,01-0,05 Signifikant, starka bevis att nollhypotesen ej stämmer.  
• P-värde mellan 0,05-0,1 Ej statistiskt signifikant, svaga bevis att nollhypotesen ej stämmer. 

 
I de teoretiska böcker vi läst så förespråkas framförallt användning av t-värde. T-värdet 
används framförallt till att testa koefficienten för lutningen som i vårt fall är tiden. T-värdet 
har alltid samma tecken framför sig som de skattade regressions koefficienter. Ju större t-
värdet vi observerar desto troligare är det att de skattade regressions koefficient är signifikant 
skild från noll. Det kan också uttryckas med att t-värdet är ett mått av hur stor avvikelsen är 
med avseendena till slumpvariationen. När t-värdet antar ett allt högre värde så kan vi vara 
allt säkrare på att avvikelsen inte är orsakad av slumpen. T-värdet har i grunden en likartat 
matematisk uträkning som p-värdet, dock så upplever vi att t-värdet är någorlunda svårtolkat 
då det frambringar för vår studie endast ett ja eller nej. Därför kommer vi att presentera endast  
p-värdet vår empiriska del och sätter hela vår statistiska uträkning på t- värde som bilaga. 
Dock diskuterar MacKinlay (1997) med hänvisning till Prabhala (1995) att minsta 
kvadratmodellen kan användas och att t-värdet som kan tolkas som den lägre gränsen av 
estimatets sanna signifikansnivå. 
 

4.4 Hantering av data och extremvärden 
Vid denna typ av undersökning så finns alltid fall där vi får fram extrema värden. Vi har valt 
att granska samtliga nyckeltal för varje bank och varje år för att identifiera eventuella 
avvikelser. Vi fann att ett tiotal nyckeltal avvek så pass att det uppenbart var ett extremvärde. 
För att få en rättvisande bild av medelvärdet valde vi därför att eliminera extremvärdet när vi 
beräknade medelvärdet av nyckeltalet.  
 

4.5 Giltighet och tillförlitlighet 
  

4.5.1 Validitet 
Validitet är ett uttryck för om vi forskare mäter det vi avsett att mäta. (Bryman 2007) För att 
stärka att vi har en tillräckligt hög ytvaliditet för vår studie så har en av de större 
diskussionerna legat i vilka variabler som bör inkluderas. I vår studie så väcks tanken om vi 
kanske skulle kunna ha fler variabler som kan vara intressanta och ha påverkat bankernas 
lönsamhet och finansiella ställning för att mäta det vi avser att mäta. Med anledning av att vi 
endast velat undersöka om bankernas lönsamhet och finansiella ställning förändrats efter 
införandet 2007 så fick vi genom diskussion medhåll av ett flertal personer om att tiden som 
enda faktor var tillräckligt god för att söka svar på detta. Den allra största hjälpen, som också 
stärker att vi har en god ytvaliditet fick vi av en person med en statistikexamen från Umeå 
Universitet som hjälpte oss att hitta en lämplig statistisk metod och var väl insatt i vår studie.  
 

4.5.2 Reliabilitet 
Detta fenomen ger sitt uttryck i om våra resultat kan anses vara tillförlitliga, 
överensstämmande och pålitliga. (Bryman 2004) Den viktigaste faktorn för vår studie att 
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analysera för att ha god reliabilitet är stabiliteten i våra resultat. Vi anser att vi har en god 
stabilitet i våra värden, det vill säga skulle den studie genomföras med samma metod som vi 
valt skulle inte resultaten fluktuera. Anledningen till det anser vi vara att vi hämtat data ur en 
erkänd databas för en specifik tidsperiod så är det högst sannolikt att anta att vid en upprepad 
identisk studie skulle samma resultat erhållas, det råder det inga tvivel om. Den interna 
reliabiliteten har vi ej tagit i beaktande med anledning av att vi endast använder oss av 
numeriska värden som hämtats ur datastream. En ytterligare faktor att ta hänsyn till för att ha 
god reliabilitet är interbedömarreliabilitet, detta handlar oftast om subjektiva tolkningar som 
ska översättas i olika kategorier, något vår studie inte riktigt berör. Vi har som sagt endast 
använt oss av numeriska värden som därefter beräknats, att våra värden stämmer har vi 
förutsatt genom databasens vetenskapliga status, således anser vi att vi har en god reliabilitet i 
vår studie.  
 

4.5.3 Generaliserbarhet 
Med generaliserbarhet menas om forskarnas resultat av studien kan generaliseras över hela 
populationen (Bryman 2004). Med tanke på att vi har gjort ett totalurval av berörda banker 
som vi velat inkludera i vår studie som stärks av att vi har normalfördelade nyckeltal anser vi 
att vårt resultat bör kunna generaliseras över Europeiska banker som tillhör G10. Dock, med 
anledning av att lagstiftning och större kulturella skillnader så bör resultatet inte generaliseras 
över andra länder, då exempelvis olika redovisnings standarder kan påverka bankernas 
finansiella siffror och således ej utgör ett likartat bedömningsunderlag.   
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5. Presentation av det empiriska resultatet och analys 

 
 detta kapitel kommer vi presentera resultaten av vår empiriska studie och analys. Vi 
inleder kapitlet med att kort beskriva bakgrunden till varför vi har valt denna metod. 
Därefter presenterar vi kort en beskrivning av varje enskilt nyckeltal som motiverar 

varför det valts. Slutligen så presenterar vi resultatet av våra nyckeltal med både en graf och 
de värden vi erhållit. Vi anser att genom att presentera grafer och tabeller så talar dessa för 
sig och vi har därför kunnat hålla nere textmängden. Avslutningsvis ger vi en sammanfattning 
över det empiriska resultatet. 
 

 

5.1 Bakgrund 
Vi uttryckte i början av denna uppsats studies syfte är att undersöka om vi finner något 
samband mellan Basel II och bankernas nyckeltal som en effekt av tiden när Basel II 
implementerades. Det gör vi genom att använda oss av en regressionsmodell som identifierar 
om medelvärdet av nyckeltalen avviker så pass efter införandet av regelverket år 2007 att det 
kan antas ha ett samband. Vår inspiration för hur vi genomfört vår empiriska del har vi hämtat 
från de åsikter som framförts mot Basel II för vilka effekter regelverket antas ge på bankernas 
verksamhet. Därefter har vi valt de nyckeltal som bedöms vara goda mätvärden och samtidigt 
kunna återspegla de kritiserade effekterna. Vi har velat undersöka vårt problem med en 
relativt enkel metod för att få resultat som kan tolkas överskådligt och tydligt. Givetvis hade 
fler nyckeltal varit intressant att analysera men då tidsbristen gjort sig gällande så har detta ej 
varit möjligt då det har varit oerhört tidskrävande att samla in data och därefter bearbeta 
nyckeltal för nyckeltal, bank för bank och slutligen sätta upp vår regression. Därför valde vi ut 
de nyckeltal som vi förväntat oss kunna ha påverkats med bakgrund från vårt Teorikapital. I 
teorikapitlet beskrivs främst nyckeltal som mäter lönsamhet och soliditet och som har visat sig 
varit viktiga för att mäta olika prestationer för företag. Detta gäller förstås också banksektorn. 
De nyckeltal vi valde ut blev: 
  
Avkastning på eget kapital. Ett viktigt och intressant mått för aktieägarna. Vi valde detta 
nyckeltal då det tillhör kategorin lönsamhet (Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002). Med 
tanke på att det finns uttryckt att bankerna ska kunna göra fler och bättre affärer så ville vi se 
om det fanns indikation på att så kan vara fallet. Dock bör nämnas att ett företag kan förbättra 

I 

5.1 Bakgrund 5.2 Obser-
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detta nyckeltal om andelen skulder ökar mot bakgrund av att avkastning på totalt kapital är 
högre än låneräntan. Vi fann det ytterligare intressant mot bakgrunden att bättre genomlysning 
för externa intressenter ska förbättras genom Basel II. Detta nyckeltal kan enkelt och 
övergripande ge svar på vilken avkastning aktieägarna haft på sitt kapital och således indikera 
förändringar. 
 
Avkastning på investerat kapital. Nyckeltalet tillhör kategorin lönsamhetsnyckeltal och mäter 
den relativa lönsamheten. I detta nyckeltal bryts räntabilitet på eget kapital ner och separerar 
bankernas investerings- och finansieringsstrategier åt. (Nilsson, Isaksson och Martikainen 
2002) Det ger alltså uttryck för hur bankernas investeringsstrategier fungerat och av denna 
anledning så är detta nyckeltal intressant av samma anledning som ovanstående nyckeltal. 
 
Vinstmarginal. Även detta tillhör lönsamhetskategorin. Dock så är detta nyckeltal neutralt mot 
hur verksamheten är finansierat vilket ger oss möjlighet att angripa lönsamhetsnyckeltalen 
från flera infallsvinklar. (Nilsson, Isaksson och Martikainen 2002) 
 
Skuldsättningsgrad, Likt ett omvänt soliditetsmått som ger uttryck för hur mycket lån 
bankerna har i förhållande till eget kapital men även ett delmått på bankernas finansiella 
hävstång. Dock så ska detta nyckeltal ej blandas ihop med soliditet. (Sundberg 1998) Vi 
inkluderade detta nyckeltal då skuldsättningsgrad är förknippat med risker, och Basel II är ett 
regelverk som just reglerar olika risker. Det ger oss en bild över hur skuldstrukturen 
förändrats. Detta är således intressant kopplat mot att kapitalkraven stärkts, därav torde en 
förändring ha kunnat ske som en effekt av hårdare krav. Rent definitionsmässigt brukar en låg 
skuldsättningsgrad vara jämförbar med en hög soliditet och omvänt.  
 
Skuldränta, visar vilken ränta bankerna får betala för sina skulder. De som har en hög andel 
räntefria skulder har också oftast en lägre skuldränta och omvänt. Vi upplevde detta nyckeltal 
som intressant mot bakgrund av att det kostar att låna pengar, även för bankerna. Bankerna 
emellan lånar stora summor av varandra och vi tyckte det vore intressant att se om det skett 
någon förändring i tiden som resultat av Basel II. (Sundberg 1998) 
 
Soliditet, visar vilka muskler banken har, det vill säga hur förmögna de är och visar på 
bankernas finansiella ställning. Måttet är ett av de vanligast förkommande nyckeltalen i 
analys, för vår det valdes det ut genom att soliditet förbättras genom att bland annat bankerna 
gör vinst. Dock så kan det även förbättras genom att göra amorteringar eller nyemissioner. 
(Sundberg 1998) Detta är inte direkt förknippat med Basel II men i det stora hela förväntas 
bankerna kunna göra bättre affärer som skulle kunna vara en indirekt effekt av Basel II. Vi 
förväntade oss med andra ord att se en positiv ökning i detta nyckeltal satt i relation till bättre 
och fler affärer från bankernas sida.  
 
Tier 1, tidigare ett av de viktigaste måtten för bankerna i att mäta deras kapitalstyrka mot 
deras riskvägda tillgångar. Vi fann detta mått som ett av de mest centrala för vår studie då det 
är ett specifikt mått för banker och dessutom möjligt att kunna räkna fram ur resultat- och 
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balansräkning. (Herring 2005) Med tanke på att Basel II sägs utgöra hårdare krav för 
kapitaltäckningsregler så förväntade vi oss av detta nyckeltal en ökning.    
 

5.2 Observationer 
I vår studie har vi valt att inkludera 19 observationer där varje observation återspeglar  
medelvärdet av våra 49 inkluderade banker. Genom detta kan vi alltså påvisa att varje enskild 
observation är normalfördelad och därför så kan vi dra slutsatsen att studien är ”sann”. I och 
med att dummy 1 variabeln mäter den fixa effekten av nyckeltalet, det vill säga hur många 
enheter som förändras efter införandet av Basel II och dummy 2 variabeln mäter den 
marginella effekten som utrycker hur lutningen förändras av marginella effekten, det vill säga 
lutning över tid är det också dessa två variabler som är intressanta i vår bedömning. Således 
kommer dessa två att bestämma om vi förkastar hypotesen eller ej genom att granska p-värdet 
för dummyvariablerna. Som vi nämnde i metodkapitlet så har vi valt att göra vår analys på 5 
% signifikansnivå. Av pedagogiska skäl så presenterar vi hela funktionen i tabellformat.  
 

5.3 Beskrivande data 
I denna tabell nedan har vi gjort en övergripande och sammanfattande tabell över våra data. 
Vi valde att göra en enkel jämförelse av högsta och lägsta värden, enkelt medelvärde, 
standardavvikelse samt antal observationer i varje dataserie och för varje nyckeltal. Som 
framgår valde vi endast att inkludera två år före och två år efter Basel II infördes 2007 för att 
överblicka själva eventet, det vill säga när Basel II introducerades. Intressant iakttagelse från 
följande sammanfattning är att lönsamhetsnyckeltalen verkar ha större skillnader mellan 
jämförelse åren än övriga nyckeltal.  Medelvärdet verkar skilja sig vilket hintar om att det 
skett en förändring. Detta kommer vi se bättre i vår undersökning med hjälp av våra 
dummyer.    
 
 
 Obs 

2005-06 
Obs 
2007-08 

Medel 
2005-06 

Medel 
2007-08 

St.av. 
2005-06 

St.av. 
2007-08 

Max 
2005-06 

Max 
2007-08 

Min 
2005-06 

Min 
2007-08 

Avkastning 
e.k 

98 90 13,87 10,01 5,34 10,30 30,08 46,52 4,47 -43,16 

Avkastning 
i.k 

98 89 3,69 4,13 2,43 5,67 15,04 46,65 0,37 -4 

Vinstmarginal 98 91 21,05 14,85 8,51 16,68 44,46 68,61 4,39 -65,96 
Skuld-
sättningsgrad 

98 89 745,11 840,57 668,10 756,60 4414,1 4231,26 1,87 2,59 

Skuldränta 98 97 0,09 0,14 0,22 0,32 2,15 2,54 0,01 0,01 
Soliditet 98 98 0,39 0,39 0,22 0,23 1,06 1,44 0,01 0,01 
Tier 1 98 97 0,10 0,09 0,13 0,12 1,05 0,01 0,01 0,01 

 
Figur 5.1 ”Sammanfattande tabell över våra data” 
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5.4 Empiriskt data 
 

5.4.1 Avkastning eget kapital 
  

 
 
Figur 5.2 ”Tabell och diagram med nyckeltalet Avkastning eget kapital” 
 
Vår regressionslinje styrker att trenden är positiv, det vill säga att avkastning på eget kapital 
förbättrats genom att vi har signifikanta resultat på våra variabler. Dock så förefaller 
avkastning på eget kapital haft en kraftig negativ utveckling sedan år 2007, det vill säga när 
Basel II infördes viket är intresseväckande. Våra värden för dummy 1; 0,00501 och dummy 2; 
0,00926 är dock så pass låga och ligger under vår 5 % - iga beslutsregel vilket innebär att vi 
har stöd att förkasta vår nollhypotes. Det verkar alltså finnas ett samband där tiden har haft en 
påverkan på avkastning för eget kapital som skulle kunna vara en effekt av att Basel II 
regelverket infördes. Vad vi finner förvånande är att avkastning på eget kapital avviker så 
pass kraftigt. Detta skulle kunna vara ett uttryck för att det faktiskt har kostat en slant att 
implementera regelverket som således gett effekt i sämre avkastning för aktieägarna.  
 

5.4.2 Avkastning på investerat kapital    
 
 

 
 

 
Figur 5.3 ”Tabell och diagram med nyckeltalet Avkastning på investerat kapital” 
 
Detta nyckeltal uppvisar grafiskt ett likartat resultat som avkastning på eget kapital. Dock 
med en något svagare lutning för vår regressionslinje och mindre hackig kurva mellan de 
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olika åren. För denna regression så kan vi inte styrka att den långsiktiga lönsamheten är 
positiv genom att vi ej har signifikanta resultat för våra variabler. Sett till vår sammanfogade 
kurva för nyckeltalen så kan vi dock konstatera att avkastning på investerat kapital minskat 
sedan år 2007 precis som avkastning på eget kapital. Vi har dock som sagt för höga p-värden 
på våra dummyvariabler, 0,24388 och 0,14328 vilket till motsats för avkastning eget kapital ej 
tillåter oss att förkasta nollhypotesen. Vi har alltså ej tillräckligt starka bevis att för att tiden, 
det vill säga när Basel II infördes år 2007 ej haft någon effekt på avkastning för investerat 
kapital. Utifrån tanken att detta visar hur bankernas investeringsstrategier fallit ut så är det 
alltså omöjligt att dra något signifikant resultat ur detta. 
 

5.4.3 Vinstmarginal 

 
 
 
Figur 5.4 ”Tabell och diagram med nyckeltalet Vinstmarginal” 
 
Precis som ovanstående lönsamhetsmått har även vinstmarginalen försämrats under senare år 
sett till vår sammanfogade linje för nyckeltalen, men vinstmarginalen vek av nedåt redan 
2006, det vill säga ett år innan Basel II infördes. Vi finner det som ett intressant samband i att 
alla dessa tre lönsamhetsnyckeltal verkar ha försämrats under senare år trots att förväntningar 
har funnits i att Basel II ska ge möjlighet för bättre och mer lönande investeringar 
(Baselkommitten). Dock att döma av vår regression och följa vår beslutregel har vi ett något 
otydligt svar, detta då dummy 1 ligger under vår beslutsregel med ett P-värde om 0,02910 och 
ger oss stöd för att nollhypotesen kan förkastas medan dummy 2 ligger ovan vår beslutregel 
med ett p-värde om 0,05520. Med andra ord så har vi stöd för att den fixa effekten av 
nyckeltalet, det vill säga hur många enheter som förändras efter införandet av Basel II gäller. 
Medan dummy 2 variabeln som mäter den marginella effekten ej ger tillräckligt stöd för att 
förkasta hypotesen. Med anledning av att dummy 2 är inkluderad för att Dummy 1 ej ska vara 
biased kommer vi därav att förkasta vår nollhypotes då vi har en förändring i den fixa 
effekten.   
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5.4.4 Skuldsättningsgrad  
 

 
 
 
Figur 5.5 ”Tabell och diagram med nyckeltalet Skuldsättningsgrad” 
 
Vad beträffar skuldsättningsgrad är detta det första nyckeltal som visar en ökning sett ur 
perspektivet vad som hänt under senare år och granskat av vår sammanfogade linje för 
nyckeltalen. Här ser vi en ökning i bankernas skuldsättning som verkar ha hållit i sig sedan 
2005. Huruvida det är en ihållande effekt är omöjligt att ge svar på i vår studie, dock så anser 
vi att det är ett intressant brus med tanke på att bankernas utlåning haft förväntningar att 
påverkas negativt av Basel II. Gällande vår regression och beslutsregel finner vi inget stöd för 
vår nollhypotes och att denna skulle kunna förkastas då dummyvariablernas p-värden 0,33145 
samt 0,26736 är för höga. Med andra ord så verkar tiden ej ha haft en effekt på nyckeltalet 
sedan Basel II infördes även om vi finner intressanta samband i att skuldsättningen ökat sedan 
år 2005 och vi förväntat oss en minskning med anledning av hårdare kapitalkrav. 
 

5.4.5 Skuldränta  

 
 
Figur 5.6 ”Tabell och diagram med nyckeltalet Skuldränta” 
 
 
Precis som skuldsättningsgrad följer skuldräntan ett liknande scenario. Vi ser en svag ökning 
för sammanfogade linjen av nyckeltalen sedan år 2005 medan vår regressionslinje ej kan 
styrka varken positiv eller negativ trend då våra p-värden 0,94101 och 0,95446 för 
dummyerna ligger ovan vår beslutsregel om 5 % -ig signifikansnivå. 
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OLS estimates using the 19 observations 1990-2008  
Dependent variable: Skuldsättningsgrad 
 
Skuldsättninggrad=1010,96 - 15,7129 * Tid  -  
856,082 * D1 + 1,16062 * D2 
 
 
 

   
 

 

OLS estimates using the 19 observations 1990-2008  
Dependent variable: Skuldränta 
 
Skuldränta = 29,1948  -  0,01444 * Tid  - 0,94101 *  
D1 + 0,95446 * D2 
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5.4.6 Soliditet 

 
 
Figur 5.7 ”Tabell och diagram med nyckeltalet Soliditet” 
 
Soliditeten för våra nyckeltal enligt vår sammanbundna linje har sedan 1995 i sort sett 
minskat för varje år vilket är intressant. Än dock om det endast är brus ger funderingar hur 
bankerna hanterar sina finansiella muskler, det vill säga soliditeten. Rimligtvis torde bättre 
lönsamhet stärka egna kapitalet och således förbättra soliditeten vilket inte stärks av vår graf. 
De facto är att vi kunnat se för två av våra lönsamhetsnyckeltal, avkastning eget kapital och 
vinstmarginal, en positiv trend som vi haft signifikanta resultat på vilket gör det intressant att 
sätta i relation till soliditet. Vad som kan ha föranlett att soliditeten verkar ha minskat är svårt 
att uppskatta av vår modell. Dock så förefaller våra värden för regressionen att vara så pass 
höga att vi ej kan förkasta vår nollhypotes när vi läser av våra p-värden 0,85444 och 0,86126 
på dummyvariablerna, vilket gör att det vi ser är endast ett intressant brus, som vi ej kan dra 
några slutsatser av. Sammanfattat kan vi säga att våra förväntningar ej stärktes av detta 
resultat. 
 

5.4.7 Tier 1     

 
 
 
Figur 5.8 ”Tabell och diagram med nyckeltalet Tier 1” 
 
Tier 1 följer likt soliditeten en nedgång i den hopfogade linjen våra nyckeltal under samma 
tidsperiod. Ytterligare går det att urskilja att kapitaltäckningen varit relativt stabil för de 
senaste tio åren vilket är oerhört intressant för vår studie, dels för att nyckeltalet i sig hör till 
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det mer intressanta av valda nyckeltal, dels att Basel II syftar att stärka kapitalkraven. Här 
verkar denne inte att ha förändrats nämnvärt som då skulle kunna vara en tolkning att Basel II 
ej gett någon effekt än så länge. Sett till vår regressionslinje och beslutsregel så kan vi inte 
annat än konstatera att detta är brus, i och med att dummyvariablerna har för höga värden, 
0,96750 och 0,99790 vilket gör att vi ej kan förkasta vår nollhypotes. Vad som vore intressant 
är följa utvecklingen framåt ett par år och se hur värdena utvecklas.  
 

5.5 Sammanfattning av det empiriska resultatet 
 
I nedanstående tabell (Tabell 5.9) sammanfattar vi vårt empiriska resultat.  
 
Nyckeltal Förkasta nollhypotes Kan ej förkasta nollhypotes 
Avkastning eget kapital            X  
Avkastning investerat kap.                     X 
Vinstmarginal           X                     
Skuldsättningsgrad                     X 
Skuldränta                     X 
Soliditet                     X 
Tier 1                     X 
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6. Sammanfattande diskussion och slutsats 
 

 etta kapitel beskriver och diskuterar de sammanfattande slutsatserna som kan göras 
av studien. Men också de begränsningar som kan diskuteras när det gäller 
resultaten. Vidare diskuteras studiens teoretiska och praktiska bidrag och slutligen 

ges förslag till vidare forskning.  
 

 
 

6.1 Reflektioner och diskussion 
 
Studiens frågeställning var: Har Basel II påverkat bankernas lönsamhet och finansiella 
ställning? Resultaten visade att i två av de sju nyckeltal vi undersökt fanns en signifikant 
skillnad efter Basel II´s införande. I följande avsnitt diskuteras hur resultaten kan tolkas och 
vad som i nästa skede vore intressant att vidareutveckla. 
 
För två av våra tre lönsamhetsnyckeltal; avkastning eget kapital och vinstmarginal har vi 
alltså kunnat förkasta vår nollhypotes, där vi då har stöd för att tiden vid införandet för Basel 
II verkar ha haft en verkan på nyckeltalen. Vi hade förväntningar om att lönsamheten skulle 
stärkas mot bakgrund av att ett av de starkaste motiven för regelverket var att bankerna skulle 
kunna ha fler och bättre affärer, således förbättra sin lönsamhet (Lind 2005). Wahlström 
(2009) anser också att lönsamheten kommer att förbättras enligt de resultat som han fann i en 
studie där respondenterna hade åsikten att genom en likställd grund för att beräkna 
lönsamheten, så skulle lönsamheten öka. Herring (2005) anser däremot att regelverket är så 
pass kostsamt att implementera att det inte är motiverat. För vi ihop dessa tre åsikter och 
granskar lönsamhetsnyckeltalen så kan vi konstatera att avkastning eget kapital och 
vinstmarginal har signifikanta resultat över att den långsiktiga trenden är positiv. Samtidigt 
kan vi konstatera att lönsamheten verkar ha minskat från år 2006-07 vilket stärker iden om att 
regelverket är kostsamt. Något exempelvis Wilson (2006) konstaterat då han granskat 
implementeringen över Basel II för Barclays och kunnat påvisa att kostnaderna ökat i detta 
arbete. Visserligen syns kostnaderna inte direkt i ovanstående nyckeltal, men med härledning 
till att lönsamheten minskat så skulle ökade kostnader kunna vara en effekt av minskad 
lönsamhet. Skulle denna negativa utveckling kvarstå vore det därför intressant att fördjupa sig 
ytterligare och testa fler faktor till vad som ligger bakom detta.  Framförallt då själva 
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brytningen ligger kring eventet, det vill säga när Basel II infördes. Man kan även spekulera i 
enlighet med Herrings (2005) kritik av lagstiftningens utformning som innebär att det är 
möjligt utifrån bankernas sida utelämna relevanta uppgifter om bankernas risker, om Basel 
II´s betydelse under den senaste finanskrisen. Herring (2005) menar att pelare tre inte alls 
uppfyller bättre genomlysning. Denna kritik är på sätt och vis motiverat då vi på grund av den 
långa tidsperiod vi valt ut måstat utesluta nyckeltal eftersom det tidigare ej framkommit, 
exempelvis variabler för kapitaltäckning i bankernas siffror. Vi har vidare kunnat konstatera 
att för ett flertal av våra undersökta banker finns ej än idag kapitaltäckningsgrad presenterat 
på ett tydligt sätt. Här kommer vi till att bemöta och styrka den kritik att banker länder 
emellan kommer att tävla på olika villkor enligt Herring (2005) och Lind (2005) då länder fritt 
kan välja och tolka regelverket. Denna negativa effekt anser vi är minimal för våra nyckeltal 
eftersom vi endast nyttjat siffror över data vi kunnat erhålla av datastream. Vidare anser 
Haber (2007) att regelverket sätter gränser för bankernas utlåning, något som kan påverka 
bankernas intäkter och därmed minska lönsamheten, vilket är ytterligare en faktor som man 
bör ta med när man diskuterar resultatet av vår studie. 
 
Lind (2005) framhåller även att med Basel II så kan bankerna ha en tydligare koppling för 
varje enskilt fall över riskklassificering vilket skulle leda till optimalare kapitalstrukturer för 
både banker samt företag och därmed skulle ränta pareras med risken på ett bättre sätt. 
Rimligtvis torde detta ha gett en effekt på nyckeltalens skuldsättningsgrad och skuldränta men 
den anledningen att annars så har ingen förändring skett, det vill säga att det redan fanns en 
optimal kapitalstruktur. Vi finner inget stöd för att förkasta vår nollhypotes över dessa två 
nyckeltal, samtidigt noterar vi att dessa två nyckeltal har haft en relativt stabil utveckling 
sedan drygt 2002 med en svag positiv ökning. Det ställer oss frågande till varför ingen 
förändring skett. Om än vi inte har något statistiskt stöd för den relativt stabila utveckling i 
vår regression så vore det intressant att utveckla faktorerna bakom detta, exempelvis vad det 
är bakomliggande som driver skuldsättningsgraden och därmed lyfta in variabler som 
ekonomisk läge samt bankens in och utlåning som en parameter och se vad det kan ge för 
några svar. Då skulle vi kunna vidareutveckla vårt teoretiska resonemang med ett starkare 
stöd. Dock, för att återkomma till huvudsyftet med vår studie så har vi ett övergripande svar 
på vår fråga.  
 
Något som framhållits som en kritik är alla de olika riskmodeller som finns för att beräkna 
bankernas risker (Garside och Bech 2003, Heid 2007), vilket antagligen påverkar resultatet av 
vår studie till viss grad. Vi har inte kunnat urskilja effekterna av detta i våra nyckeltal, men 
vad som är intressant är att soliditeten, vilket återspeglar bankernas långsiktiga överlevnad på 
lång sikt i stort sett haft ett fallande värde för vårt nyckeltal ända sedan 1995. Ett av syftena 
bakom bättre riskhantering är således att stärka bankernas överlevnad på sikt för att 
frambringa stabilitet i samhället. Detta väcker då intresse mot hur bankernas risker ser ut och 
hur de hanteras för de banker som ingått i vår studie. Vissa av våra undersökta banker 
påbörjade anpassning mot Basel II innan det introducerades vilket då rimligtvis torde 
återspeglas över soliditeten. Vi finner därför en önskan att se huruvida bankernas risker 
förhåller sig till soliditeten då vi snarare har tecken på att denna försämrats än förbättrats.  
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Gordy och Howells (2006) och Jokipii och Milne (2007) framförde i deras resonemang att 
Basel II kommer stärka de kapitalkrav bankerna har på sig så att kapitalkraven som ställs på 
bankerna kommer att tendera att öka när ekonomin viker av neråt, som en effekt av att banken 
får allt fler osäkra fodringar. Vi har för vårt nyckeltal tier 1, som mäter bankernas 
kapitaltäckning ej kunnat förkasta vår nollhypotes. Med andra ord så har vi inga bevis för att 
tiden gett någon effekt på tier 1 när Basel II infördes. Ytterligare som ett intressant brus är att 
satt i kontrast till Gordy och Howells (2006) och Jokipii och Milne (2007) åsikter så förefaller 
vår sammanfogade linje för nyckeltalen att vara relativt stabil sedan år 2000, detta trots att 
ekonomin rört sig både upp och ner och därmed ej skulle styrka deras resonemang. Med andra 
ord så den kritik som framkommer från ovanstående forskare att bankerna minskar sin 
utlåning när ekonomin viker av framkommer inte i tier 1. Detta skulle kunna stärka Habers 
(2007) resonemang om att regelverket de facto ej är så banbrytande som det i vissa fall 
uppmärksammas i egenskap av. Ytterligare som vi konstaterat från ovan så verkar ej heller 
bankernas skuldsättningsgrad att ha förändrats nämnvärt sett till den sammanfogade linjen 
över nyckeltalen. Om än detta är ett intressant samband så är det som har sagts endast ett brus, 
eftersom resultaten ej är signifikanta.  
 
Övergripande för de resultat vi erhållit, där vi i fem av sju nyckeltal ej har något stöd för att 
tiden gett någon verkan på nyckeltalen efter Basel II infördes stärker Wahlströms (2009) 
argument för att riskhantering redan är så implementerat i bankernas arbetsmetoder att en ny 
lagstiftning inte kommer att vara uppskov till någon större förändring. Detta skulle vara en 
rimlig förklaring och till att vi ej får något starkare stöd för våra nollhypoteser. Som en kritik 
mot oss själva så skulle McGouns (1995) kritik mot riskmodeller kunna framhävas, det vill 
säga att modeller för att mäta risker bygger på antagandet om att det är rättvisande. Ur denna 
synvinkel så kommer vi aldrig att kunna hitta det optimala verktyget för att analysera 
bankernas siffror. Men med denna studie har vi trots allt lagt en pusselbit för att fortsätta 
forskning på att utvärdera Basel II där vi lagt en grund.  
 

6.2 Sammanfattande tankar 
I den här studien var syftet tudelat, huvudsyftet var att undersöka om det fanns någon 
förändring i bankernas nyckeltal efter införandet av lagstiftningen Basel II den 1:a januari 
2007. Resultaten visade att för två av nyckeltalen, Avkastning av eget kapital och 
Vinstmarginal finns en signifikant skillnad efter 2007. Dessa två nyckeltal beskriver 
lönsamhet och vi hade förväntningar att lönsamheten skulle stärkas efter införandet av Basel 
II. Våra resultat pekar dock i en annan riktning, lönsamheten verkar ha minskat från 2006-07. 
Detta kan diskuteras utifrån synpunkten att regelverket är kostsamt att implementera. 
Slutsatsen är att Basel II inte haft den effekt på bankernas lönsamhet som vi antog när vi 
inledde vår studie. Studien visar också att övriga nyckeltal inte tycks ha påverkats av 
införandet av Basel II. Detta kan tyda på att regelverket inte varit så banbrytande som det i 
vissa fall gjorts gällande. Vårt delsyfte var att utveckla våra egna kunskaper kring regelverket 
och dess betydelse. Detta tycker vi har uppfyllts då studien har varit både lärorik och 
intressant och framförallt gett oss en stabil grund att stå på för våra fortsatta yrkeskarriärer.  
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6.3 Studiens begränsningar 
Som tidigare beskrivits i uppsatsens teoretiska ramverk kan allmänt kritik riktats mot 
riskmodeller som bygger på historiska data eftersom det kan vara svårt att predicera framtiden 
utifrån detta. I det teoretiska ramverket nämns också problemen att göra jämförelser mellan 
banker i olika länder där lagstiftningen kan tolkas på olika sätt. Bankernas storlek kan också 
ha betydelse vilket vi inte tagit hänsyn till i vår studie. Vi kan heller inte uttala oss om andra 
möjliga faktorer utöver Basel II regelverket som kan ha haft betydelse för 
lönsamhetsnyckeltalen. Slutligen är vårt val av nyckeltal begränsat till den databas vi har 
använt och det är möjligt att även andra nyckeltal hade varit relevanta. 
 

6.4 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Det praktiska bidraget metodologiskt kan vara att använda nyckeltal i en tidsserie analys där 
man undersöker särskilda events. Detta angreppssätt har vi inte kunnat finna en exakt förlaga i 
någon annan studie. Men det betyder inte att det överhuvudtaget aldrig gjorts. Det kan mycket 
väl finnas studier där man gått tillväga på samma sätt. Däremot har vi flera exempel på studier 
där man haft liknande tillvägagångssätt eller använt delar av vår metod. Det finns även 
praktiska aspekter på att värdera Basel II regelverket och dess möjliga inflytande på 
bankernas lönsamhet i relation till krissituationer. Vår studie tyder på att regelverket kan ha 
haft betydelse vilket är viktig information både för banker, finansiella institut och 
tillsynsmyndigheter. Rent teoretiskt har vår studie betydelse för förståelsen av relationen 
mellan lönsamhet och regelverk. Detta torde vara intressant för fortsatt forskning.   
 
6.5 Förslag på vidare forskning 
Denna studie anser vi vara betydelsefull som en pusselbit i studier för att söka svar på vilka 
effekter Basel II har gett eller kommer ge i kvantitativa termer. Vi menar därför att denna 
studie ger en arbetsprocess som kan utvecklas i flera olika riktningar. Intressant vore att med 
likartad metod pröva fler nyckeltal, men även att väga in fler variabler i regressionen som kan 
förväntats påverka nyckeltalen. Ytterligare vore intressant att upprepa undersökningen men 
med mer data efter införandet av Basel II, och se om det finns laggade effekter som gör att vi 
ej kan se något i vår studie på grund av för kort tidsperiod efter Basel II varit i verkan. Även 
att kategorisera in geografiska aspekter och mäta eventuella skillnader vore intressant för att 
se om regelverket slår olika i olika länder, något som kritiserats att länder kommer tävla på 
olika villkor. En annan kategorisering att använda är ”storbanker” och ”nischbanker” för att 
värdera huruvida det skiljer sig åt. Detta sammantaget för att få tydligare svar på frågan om 
regelverkens betydelse för banksektorns utveckling. 
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BILAGA 1. 
 
Tabell 1.1 visar antalet anställda och balansomslutning för de svenska banker som har ingått i studien 

 
SVERIGE Antalet Anställda Balansomslutning (€) 
   
SEB 21291 2507866000 
Swedbank 23696 1811628000 
Handelsbanken 10833 2158379000 

 
Tabell 1.2 visar antalet anställda och balansomslutning för de belgiska banker som har ingått i studien 

 
BELGIEN Antalet Anställda Balansomslutning (€) 
   
Banque Nationale De Belgique 2148 153204500 
KBC Group NV 59150 353226800 
 
Tabell 1.3 visar antalet anställda och balansomslutning för de engelska banker som har ingått i studien 
 
ENGLAND Antalet Anställda Balansomslutning (  
   
Barclays PLC 156300 2050312000 
HSBC Holdings PLC 312866 1726511000 
Lloyds Banking Group 66473 4352000000 
Royal Bank 199500 2394570000 
Standard Chatered 73802 297569300 
 
Tabell 1.4 visar antalet anställda och balansomslutning för de tyska banker som har ingått i studien 
 
TYSKLAND Antalet Anställda Balansomslutning (€) 
   
Landesbank Berlin 6703 1444458000 
Commerzbank AG 43169 619181800 
Deutschebank AG 80456 2193953000 
IKB Bank 1852 50070500 
Oldenburgische Landesbank AG 2323 9978700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabell 1.5 visar antalet anställda och balansomslutning för de italienska banker som har ingått i studien 
 
ITALIEN Antalet Anställda Balansomslutning (€) 
   
Intesa Sanpaolo SPA 57377 631390000 
Banca Finnat Euramer 187 465377 
Banca Monte Paschi 33197 210219900 
Banca Popolare di Milano 8902 44792240 
Banca Popolare d´Emilia 11878 52553340 
Credito Bergamasco 1993 14082680 
Credito Valtellines 4293 24396800 
Unicredit SpA 174519 1035148000 
Credito Emiliando SpA 5669 30026620 
Mediobanca SpA 3003 64164260 
Banco di Sardegna 3378 12892040 
 
Tabell 1.6 visar antalet anställda och balansomslutning för de franska banker som har ingått i studien 
 
FRANKRIKE Antalet Anställda Balansomslutning (€) 
   
Banque de la Reunion 444 2322379 
BNP Paribas 154069 2071532000 
Credit Agricole Du Morbihan 1173 7538153 
Credit Agricole SA 88933 1649042000 
Banque Tarneaud 602 2374276 
Credit Indus Commerce 22767 250613000 
Credit Agricole De Toulouse 1174 7135269 
Societe de France 160430 1127053000 
 
Tabell 1.7 visar antalet anställda och balansomslutning för de schweiziska banker som har ingått i studien 
 
SCHWEIZ Antalet Anställda Balansomslutning (€) 
   
Bank CA St. Gallen 78 1817211 
Bank Linth 235 4265308 
Bank Cantonale Vaudoise 1914 35238500 
Baselland Kantonalbank 675 16915870 
Credit Suisse Group 47800 1159723000 
Hypotheek Bank Lenzburg 188 3725484 
Luzerner Kantonalbank 988 22694750 
Zuger Kantonalbank 380 10005870 
Bank Coop 652 13320690 
Banque Cantonale du Jura 104 1957345 
Banque Cantonale Geneve 845 13690320 
Basler Kantonalbank 1452 31249330 
Graubundner Kantonalbank 858 15551920 
VP Bank Vaduz 776 11396060 
Liechtenstein Landbank 943 23182880 
 
 
 



 

 
 

BILAGA 2. 
 
 

Tabell 2.1 visar OLS uppskattning med 19 observationer 1990-2008 och beroende variabel:  
Avkastning eget kapital 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 6,64856 1,14196 5,8221 0,00003 *** 
Tid 0,316684 0,111444 2,8417 0,01237 ** 
Dummy1 -12,8381 3,90831 -3,2848 0,00501 *** 
Dummy2 1,03446 0,346591 2,9847 0,00926 *** 

 
Mean dependent var  9,509611  S.D. dependent var  2,973776 
Sum squared resid  76,00846  S.E. of regression  2,251051 
R-squared  0,522500  Adjusted R-squared  0,427000 
F(3, 15)  5,471212  P-value(F)  0,009636 
Log-likelihood -40,13069  Akaike criterion  88,26137 
Schwarz criterion  92,03913  Hannan-Quinn  88,90072 
Rho  0,226634  Durbin-Watson  1,502586 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 2.2 visar OLS uppskattning med 19 observationer 1990-2008 och beroende variabel:  
Avkastning på investerat kapital 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 2,41735 0,379927 6,3627 0,00001 *** 
Tid 0,0460885 0,0370771 1,2430 0,23293  
Dummy_1 -3,38744 2,79256 -1,2130 0,24388  
Dummy_2 1,02897 0,666177 1,5446 0,14328  

 
Mean dependent var  2,960781  S.D. dependent var  0,856919 
Sum squared resid  8,413236  S.E. of regression  0,748921 
R-squared  0,363481  Adjusted R-squared  0,236177 
F(3, 15)  2,855225  P-value(F)  0,072299 
Log-likelihood -19,22082  Akaike criterion  46,44164 
Schwarz criterion  50,21940  Hannan-Quinn  47,08099 
Rho  0,109033  Durbin-Watson  1,750712 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

Tabell 2.3 visar OLS uppskattning med 19 observationer 1990-2008 och beroende variabel:  
Vinstmarginal 

 
   

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

Const 4,87546 1,70833 2,8539 0,01207 ** 
Time 0,736303 0,166716 4,4165 0,00050 *** 
Dummy_1 -19,6609 8,14961 -2,4125 0,02910 ** 
Dummy_2 1,08029 0,519658 2,0789 0,05520 * 

 
Mean dependent var  11,81720  S.D. dependent var  4,996472 
Sum squared resid  170,1008  S.E. of regression  3,367499 
R-squared  0,621464  Adjusted R-squared  0,545757 
F(3, 15)  8,208792  P-value(F)  0,001812 
Log-likelihood -47,78338  Akaike criterion  103,5668 
Schwarz criterion  107,3445  Hannan-Quinn  104,2061 
Rho  0,343404  Durbin-Watson  1,254133 

 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2.4 visar OLS uppskattning med 19 observationer 1990-2008 och beroende variabel: 

Skuldsättningsgrad 
 
 

 Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
Const 1010,96 35,3335 28,6121 <0,00001 *** 
Time -15,7129 3,4482 -4,5569 0,00038 *** 
Dummy_1 -856,082 852,937 -1,0037 0,33145  
Dummy_2 1,16062 1,00751 1,1520 0,26736  

 
Mean dependent var 867,0181  S.D. dependent var 99,81081 
Sum squared resid 72767,22  S.E. of regression 69,65018 
R-squared 0,594204  Adjusted R-squared 0,513044 
F(3, 15) 7,321453  P-value(F) 0,002996 
Log-likelihood -105,3404  Akaike criterion 218,6807 
Schwarz criterion 222,4585  Hannan-Quinn 219,3201 
Rho 0,048544  Durbin-Watson 1,392517 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 
 

 
Tabell 2.5 visar OLS uppskattning med 19 observationer 1990-2008 och beroende variabel:  

Skuldränta 
 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const 29,1948 60,7116 0,4809 0,63754  
Time -0,0144407 0,0303861 -0,4752 0,64146  
Dummy_1 -0,262602 3,48968 -0,0753 0,94101  
Dummy_2 1,40115 24,1273 0,0581 0,95446  

 
Mean dependent var  0,321356  S.D. dependent var  0,568002 
Sum squared resid  5,650682  S.E. of regression  0,613769 
R-squared  0,026966  Adjusted R-squared -0,167641 
F(3, 15)  0,138565  P-value(F)  0,935386 
Log-likelihood -15,43954  Akaike criterion  38,87907 
Schwarz criterion  42,65683  Hannan-Quinn  39,51842 
Rho -0,122839  Durbin-Watson  2,245562 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabell 2.6 visar OLS uppskattning med 19 observationer 1990-2008 och beroende variabel:  
Soliditet 

 
  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  

const 175,236 88,2255 1,9862 0,06560 * 
Time -0,0776398 0,0441568 -1,7583 0,09908 * 
Dummy_1 -14,572 78,0756 -0,1866 0,85444  
Dummy_2 36,4047 204,754 0,1778 0,86126  

 
Mean dependent var  19,96056  S.D. dependent var  1,002874 
Sum squared resid  11,93291  S.E. of regression  0,891923 
R-squared  0,340855  Adjusted R-squared  0,209027 
F(3, 15)  2,585590  P-value(F)  0,091744 
Log-likelihood -22,54101  Akaike criterion  53,08202 
Schwarz criterion  56,85978  Hannan-Quinn  53,72137 
Rho  0,488767  Durbin-Watson  0,568353 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Tabell 2.7 visar OLS uppskattning med 19 observationer 1990-2008 och beroende variabel:  

Tier 1 
 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
const 41,0326 16,3302 2,5127 0,02390 ** 
Time -0,0204166 0,00817323 -2,4980 0,02460 ** 
Dummy_1 0,0405087 0,926494 0,0437 0,96570  
Dummy_2 0,000563001 0,210514 0,0027 0,99790  

 
Mean dependent var  0,224353  S.D. dependent var  0,185581 
Sum squared resid  0,408826  S.E. of regression  0,165091 
R-squared  0,340522  Adjusted R-squared  0,208627 
F(3, 15)  2,581757  P-value(F)  0,092060 
Log-likelihood  9,509762  Akaike criterion -11,01952 
Schwarz criterion -7,241769  Hannan-Quinn -10,38018 
Rho  0,309346  Durbin-Watson  1,168730 
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