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Sammanfattning 

 

Problem: Finansiella instrument värderade till verkligt värde ska enligt IFRS ske enligt 

tre olika nivåer. I första hand används data som finns tillgänglig på en aktiv marknad 

(nivå 1 och nivå 2), finns inte detta tillgängligt används diverse värderingsmodeller 

(nivå 3). Problemformuleringen i denna uppsats är: Påverkar värderingen av finansiella 

instrument till verkligt värde enligt de tre värderingsnivåerna investerares upplevda risk 

uttryckt som betavärde samt skillnad mellan köp- och säljkurs?  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om högre värderingsnivå på finansiella 

instrument värderade till verkligt värde leder till ett högre betavärde samt en större 

differens mellan köp- och säljkurs. En tidigare undersökning som utförts på 

amerikanska banker visar att en sådan påverkan föreligger i USA, vi vill därför 

undersöka om detta är fallet även i Europa.  

 

Teori: Som teoretisk grund för denna uppsats har vi, tillsammans med gällande 

regelverk för redovisning som gäller för europeiska banker, till stor del använt oss av en 

tidigare studie gjord av Riedl & Serafeim (2009) från Harvarduniversitetet, 

Massachussets, USA. Vi har försökt efterlikna deras studie för att öka jämförbarheten. 

Vi bygger också vårt arbete på fler relevanta vetenskapliga artiklar som berör 

informationsasymmetri respektive hur kvaliteten och tillförlitligheten av värdering till 

verkligt värde påverkar ett företags värde, betavärdet samt aktiernas köp- och säljkurs. 

 

Metod: Vi har utfört en kvantitativ undersökning med ett urval på 40 europeiska 

storbanker, med ett bortfall på sju banker. Vår undersökning baseras på sekundärdata, 

då insamlingen av data har skett via bankernas årsredovisningar från 2009 samt från 

Thomson Reuters finansiella databas Datastream. Vi har vidare ställt upp en hypotes 

och en modell för betavärde respektive för köp- och säljkurs.  

 

Empiri: Empirin är uppdelad efter resultat som är hänförligt till modellen för betavärde 

respektive resultat som är hänförligt till modellen för köp- och säljkurs. Vi lyfter fram 

deskriptiv statistik samt resultatet av korrelationsanalys, regressionsanalys och 

känslighetsanalys för respektive modell. Avslutningsvis utför vi också ett jämförelsetest 

för koefficienterna framför de olika värderingsnivåerna i regressionsanalysen för att se 

om de är signifikant skilda från varandra. 

 

Resultat: Vårt resultat visar att det inte föreligger problem med tillförlitligheten av 

europeiska bankers värdering av finansiella instrument. Det vill säga, vi finner inget 

stöd för att högre värderingsnivå på finansiella tillgångar värderade till verkligt värde 

har något samband med varken högre betavärde eller en större differens mellan köp- 

och säljkurs. Resultatet av denna undersökning på europeiska banker skiljer sig således 

från resultatet av Riedl & Serafeims (2009) undersökning på amerikanska banker. 

 

Nyckelord: IFRS, finansiella instrument, verkligt värde, betavärde, köp- och säljkurs.   
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1 INLEDNING  
 

 
I det inledande kapitlet börjar vi med att presentera en kort motivering till det ämne 

som vi har valt att skriva vårt examensarbete om. Kapitlet fortsätter med en 

problembakgrund där vi ger en överblick över vilka redovisningsregler som gäller runt 

om i världen samt hur de internationella redovisningsreglerna (IFRS) har utvecklats 

och blivit tillämpade i många länder världen över. I problembakgrunden presenterar vi 

även en översikt över hur redovisningsreglerna för finansiella instrument värderade till 

verkigt värde ser ut. Vi redogör för IASB och FASBs samarbete för att minska 

skillnaderna mellan de två dominerande regelverken US GAAP och IFRS, bland annat 

då det gäller reglerna för värdering av finansiella instrument till verkligt värde. I 

problembakgrunden går vi vidare in på vilka problem värdering till verkligt värde kan 

innebära för investerare och detta mynnar slutligen ut i en problemformulering och ett 

syfte med vårt arbete. Kapitlet avslutas med en motivering till de begränsningar som vi 

har valt att göra i detta arbete. 
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1.1 Ämnesval 

Finansiella instrument är ett omfattande och på många sätt komplicerat område, ett av 

många områden där det finns mycket att lära och undersöka. Vi har valt att skriva vår 

uppsats kring detta ämne eftersom vi tycker att det är ett intressant och utmanande 

område. Arbetet ger oss möjlighet att fördjupa våra kunskaper inom ämnet samtidigt 

som vi hoppas kunna bidra med ny information och kunskap till dig som läsare genom 

vår undersökning. Vi, författarna till denna uppsats, studerar båda 

civilekonomprogrammet vid Umeå universitet, med inriktningarna finansiering 

respektive redovisning. En studie kring finansiella instrument möjliggör ett samarbete 

där vi kan dra nytta av våra kunskaper inom båda dessa ämnesområden.  

 

I samråd med vår handledare valde vi vår specifika inriktning, det vill säga vad 

värderingen av finansiella instrument värderade till verkligt värde baseras på samt det 

eventuella sambandet mellan basen för denna värdering och investerares upplevda risk 

uttryckt som betavärde samt skillnaden mellan köp- och säljkurs. Vi har läst om en 

liknande studie som har utförts på banker i USA och vi vill därför utföra vår 

undersökning på banker i Europa. Detta ämne är idag ett aktuellt och omdiskuterat 

område relaterat till finansiella instrument, vilket ökar relevansen i vår studie och var en 

starkt bidragande faktor till ämnesvalet. 

1.2 Problembakgrund 

Alla företag, oavsett bolagsform, måste föra bokföring. Det vill säga, alla företag ska 

löpande samla in finansiell information till grund för de transaktioner och händelser 

som sker inom företaget. Detta gäller således även för transaktioner som rör vårt valda 

ämnesområde, finansiella instrument. Alla företag är även skyldiga att vid slutet av 

varje räkenskapsår redovisa ett bokslut. (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson, & 

Rohlin, 2007, s. 19, 51). 

 

Det finns olika regelverk enligt vilka redovisning sker. Olika länder har utvecklat olika 

regelverk, eller olika så kallade Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). 

Under senare år har det skett stora förändringar inom detta område, då internationella 

redovisningsstandarder har trätt in som nytt regelverk för redovisning i många länder 

världen över.  

 

Arbetet mot gemensamma redovisningsregler startade redan år 1966 då förslaget om att 

införa ett internationellt samarbete inom området kom på fråga. 1973 bildades 

International Accounting Standards Committee (IASC), som började arbetet med att 

skriva internationella redovisningsstandarder. Mellan 1973 och 2000 skrev IASC en 

serie standarder som kallades International Accounting Standards (IAS). IASC 

genomgick omstruktureringar 2001 vilket resulterade i bildandet av International 

Accounting Standards Board (IASB). IASB fortsatte arbetet med att skriva 

internationella redovisningsstandarder, men nya standarder som publiceras av IASB 

kallas International Financial Reporting Standards (IFRS). I juni 2002 godkände 

Europeiska ministerrådet att alla börsnoterade företag inom EU skulle börja redovisa 
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enligt de internationella redovisningsreglerna för redovisningsperioder från och med 

den 1:a januari 2005. (Cox (på Europaparlamentets vägnar) & Pedersen (på rådets 

vägnar), 2002, s. 3) Idag använder över 100 länder världen över IFRS, en siffra som 

förväntas stiga under de närmaste åren (Accounting today staff, 2010). Figur 1 visar 

olika länders status vad gäller införandet av IFRS (uppdaterad 2009).  

 

 
Figur 1. Länders status vad gäller införandet av IFRS. Källa: Docstoc, 2009, s. 4. 

Enligt vad som kan utläsas i Figur 1 är USA ett av de länder som inte ännu använder 

IFRS men som överväger att införa detta regelverk. US GAAP och IFRS är idag de två 

dominerande regelverken inom redovisning. I september 2002 startade International 

Accounting Standards Board (IASB), ansvariga för IFRS, och Financial Accounting 

Standards Boards (FASB), utgivare av US GAAP, samarbetet ”Norwalk Agreement”. 

IASB och FASB ansåg båda att ett arbete mot gemensamma redovisningsstandarder bör 

prioriteras och de båda började samarbeta för att minska skillnaderna mellan IFRS och 

US GAAP. (International Accounting Standards Board [IASB], 2011) Idag diskuteras 

det kring en eventuell övergång av redovisningsstandarder i USA från US GAAP till 

IFRS. United States Securities and Exchange Commission (SEC) har varit mycket aktiv 

i denna diskussion. SEC publicerade bland annat 2008 en ”Roadmap” där de föreslår en 

möjlig väg till det framtida införandet av IFRS i USA. (United States Securities and 

Exchange Commission [SEC], 2008) Ett beslut angående det eventuella införandet av 

IFRS i USA är planerat att fattas under 2011 medan den eventuella övergången till 

IFRS planeras att ske tidigast 2015 (Cohn, 2010). 
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Reglerna vad gäller redovisning av finansiella instrument är ett av de områden där 

samarbete sker för att minska skillnaderna mellan IFRS och US GAAP. Bland annat har 

det skett ett samarbete vad gäller reglerna för det väldiskuterade ämnet verkligt värde. 

2006 introducerade FASB fyra uttalanden angående verkligt värde. De tre tidigare av de 

fyra fokuserar på vad som ska mätas till verkligt värde, medan det senaste uttalandet, 

SFAS 157, fokuserar på hur verkligt värde ska mätas. (Financial Accounting Standards 

Board [FASB], 2006) 2006 publicerade även IASB en skrivelse angående konsekvent 

bedömning vid mätning av verkligt värde, för redovisning enligt IFRS, vilken baserades 

på SFAS 157 (IASB, 2006).  

 

Begreppet verkligt värde introducerades redan 1993 av FASB (Wallison, 2008). 

Verkligt värde definieras som ”det belopp till viket en tillgång skulle kunna överlåtas 

eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som 

har ett intresse av att transaktionen genomförs” (IAS 39 p. 9). Verkligt värde började 

användas eftersom normgivare inom redovisningsområdet ansåg att verkligt värde 

uppfyller kriterierna enligt föreställningsramen bättre än andra mått såsom exempelvis 

anskaffningsvärde eller upplupet anskaffningsvärde (Ow Yong, 2008, s. 1). På senare år 

har det skett debatter kring ämnet verkligt värde, i synnerhet i samband med den 

finansiella krisen som drabbat många länder världen över. Kritiker mot redovisning till 

verkligt värde har påstått att redovisning till verkligt värde har bidragit till den 

finansiella krisen och förvärrat dess konsekvenser. De menar att verkligt värde inte 

förmedlar relevant information och att redovisning med verkligt värde kan vara 

vilseledande för tillgångar som hålls en längre tid. Förespråkare för redovisning till 

verkligt värde, å andra sidan, argumenterar att denna redovisningsmetod endast har 

fungerat som ”budbärare” om krisen. De menar vidare att verkligt värde reflekterar de 

rådande marknadsförhållandena och därmed förmedlar tidsenlig information vilket 

möjliggör korrigerande åtgärder. (Laux & Leuz, 2009, s. 826-828) 

 

Reglerna i IFRS och US GAAP för bestämning av finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde har idag många likheter med varandra. I SFAS 157 finns det definierat en 

”verkligt värde hierarki” med syftet att verkligt värde i första hand ska värderas med 

hjälp av observerbar data och att bestämningen i så liten mån som möjligt ska vara 

baserad på ej observerbar data (FASB, 2006). Tidigare var US GAAP, genom hierarkin 

i SFAS 157, mer specifik än IFRS vad gäller hur verkligt värde ska mätas. Från och 

med 2009 har dock ovan nämnda hierarki införts även i IFRS 7, där regler för 

rangordning av information i tre olika nivåer för bestämmande av det verkliga värdet 

återfinns (IFRS 7 p.27A – 27B). Den 5:e april 2011 publicerade IASB en ”near-final 

draft” för värdering till verkligt värde. Detta är resultatet av ett samarbete mellan IASB 

och FASB i syfte att eliminera alla återstående skillnader mellan IFRS och US GAAP 

inom området. I denna nya standard, som kommer att vara obligatorisk från och med 

2013, ska all reglering i IFRS kring värdering till verkligt värde samlas. Även i denna 

standard finns den ovan nämnda hierarkin definierad. (IASB, 2011) De tre 

värderingsnivåerna för verkligt värde, det vill säga ”verkligt värde hierarkin”, är:  
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 Nivå 1: Tillämpning av noterade priser som finns angivna på en aktiv marknad 

för en identisk tillgång eller skuld. 

 Nivå 2: Tillämpning av andra indata än de noterade priser som ingår i nivå 1, 

som är observerbara för en tillgång eller skuld antingen direkt (det vill säga 

priser) eller indirekt (det vill säga är härledda från priser). 

 Nivå 3: Tillämpning av indata som inte bygger på observerbara marknadsdata. 

(IFRS 7 p. 27A)  

 

I dagens samhälle, med existensen av komplicerade finansiella instrument, är värdering 

med grund av kvoterade priser som finns på en aktiv marknad för identiska tillgångar 

eller skulder (nivå 1) långt ifrån alltid möjlig. Det innebär således att ej identiska 

tillgångar och skulder alternativt diverse värderingsmodeller (nivå 2 respektive nivå 3) 

måste användas för att bestämma det verkliga värdet på dessa finansiella instrument. 

Möjligheten till användning av ej identiska tillgångar och skulder eller 

värderingsmodeller för att värdera komplicerade finansiella instrument är således viktig 

då bokföringen inte på något sätt får vara ett hinder för affärstransaktioner. Ett problem 

sådan värdering kan medföra är dock subjektivitet i bedömningen av det verkliga värdet 

eftersom nivå 2 och framförallt nivå 3 inte baseras på kvoterade priser på en aktiv 

marknad för identiska tillgångar och skulder utan snarare baseras på överväganden och 

beslut tagna av företagen själva.  

 

Redovisningen av företagets finansiella ställning är värdefull både för användare inom 

företaget och för externa intressenter. En väl genomförd och korrekt bokföring och 

redovisning innebär att händelser inom företaget kan följas upp och ledningen kan på så 

vis ta beslut och styra företaget på ett effektivt sätt, samtidigt som externa intressenter 

så som exempelvis investerare har möjlighet att bedöma företaget utifrån dess 

rättvisande redovisning. Men, om värderingen av finansiella instrument sker baserat på 

spekulativa metoder som nivå 2 och framförallt nivå 3 innebär, vad innebär detta för 

trovärdigheten av redovisningen av finansiella instrument? Och om informationen i 

finansiella rapporter inte är rättvisande, vad innebär detta för investerare? Har 

finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 1 större värde för 

investerare än finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 2 

respektive nivå 3? Och är värdering enligt nivå 3 en faktor som investerare betraktar 

som en risk? 

 

Riedl & Serafeim (2009) har utfört en studie på amerikanska banker i syfte att 

undersöka om finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt de tre olika 

värderingsnivåerna har någon inverkan på betavärde samt skillnaden mellan köp- och 

säljkurs. I deras studie representerar informationsrisk, uttryckt som finansiella 

instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3, en 

ökande oklarhet och illikviditet ned nivåerna för de finansiella instrumenten. De 

använder vidare bankernas betavärde för att representera marknadsrisk samt köp- och 

säljkurser för att representera informationsasymmetri mellan köpare och säljare. I 

studien undersöker de huruvida betavärdet ökar med ökad informationsrisk 
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(representerat av oklarhet) i de finansiella instrumenten samt om skillnaden mellan köp- 

och säljkurs ökar med ökad informationsrisk (representerat av illikviditet) i finansiella 

instrumenten. Deras slutsats är att betavärdet och skillnaden mellan köp- och säljkurs är 

större för finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 3. Men gäller 

detta samband även för banker i Europa? 

1.3 Problemformulering 

Påverkar värderingen av finansiella instrument till verkligt värde enligt de tre 

värderingsnivåerna investerares upplevda risk uttryckt som betavärde samt skillnad 

mellan köp- och säljkurs? – En undersökning av banker i Europa;  

 Finns det något samband mellan andelen finansiella instrument värderade till 

verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3 och aktiekursens betavärde?  

 Finns det något samband mellan andelen finansiella instrument värderade till 

verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3 och differensen mellan köp- 

och säljkurs? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om europeiska storbankers värdering av 

finansiella instrument har någon påverkan på investerares upplevda risk. Vi vill 

undersöka om högre värderingsnivå på finansiella instrument värderade till verkligt 

värde leder till ett högre betavärde samt en större differens mellan köp- och säljkurs. De 

olika värderingsnivåerna för finansiella instrument värderade till verkligt värde 

representerar här informationsrisk, det vill säga risken att investerare inte kan tolka, 

förstå eller lita på information från ett företag. Betavärdet representerar storleken på 

marknadsrisken för en tillgång medan differensen mellan köp- och säljkurs 

representerar informationsasymmetri mellan köpare och säljare. En tidigare 

undersökning som utförts på amerikanska banker visar att värdering av finansiella 

instrument påverkar betavärdet och skillnaden mellan köp- och säljkurs i USA, vi vill 

därför undersöka om detta är fallet även i Europa. 

1.5 Begränsningar 

Vi har valt att fokusera vår studie på större banker av den anledningen att de har en stor 

mängd finansiella tillgångar och skulder vilka ofta har en omfattande värderingsgrund 

bestående av värdering enligt alla de tre tidigare nämnda värderingsnivåerna. Vidare har 

vi valt att fokusera på banker i Europa eftersom vi har läst en vetenskaplig artikel där en 

liknande studie har genomförts i USA och vi vill därför bidra med ökad kunskap om 

situationen i Europa. Eftersom vi fokuserar på stora banker i Europa är IFRS 

redovisningsstandarder i fokus. Vi har dock valt att även inkludera kortare information 

om US GAAP och dess motsvarande regler eftersom reglerna i IFRS och US GAAP är 

liknande och till viss del bygger på varandra. Ytterligare en anledning till att vi 

inkluderar information om US GAAP är att de teorier och studier som vi använder oss 

av i teoridelen främst har utförts i USA och därför följer redovisningsreglerna enligt US 

GAAP. Slutligen har vi valt att fokusera på är data från 2009. Anledningen till att vi valt 

att fokusera på just den tidsperioden är att vi behöver information från årsrapporter i vår 
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studie och vid utförandet av vår undersökning var årsrapporter från 2009 de senast 

tillgängliga årsrapporterna.  
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2 ARBETETS UTGÅNGSPUNKTER 
 

 

I detta kapitel vill vi göra läsarna medvetna om vilka grunder vi bygger vårt arbete på. 

Vi uppger inledningsvis vilken förförståelse och vilka förkunskaper vi har inom 

undersökningsområdet och hur detta kan reflekteras i arbetet.  För att ge en bild av hur 

vi har valt att strukturera arbetet följer vidare vår kunskapssyn samt vilket angreppssätt 

och vilken undersökningsmetod vi använder oss av. Vi presenterar sedan från vilket 

perspektiv vi vill undersöka problemet. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur vi 

har samlat in den information sin ligger till grund för detta arbete, vilka teorier vi har 

valt att basera arbetet på och slutligen ett avsnitt om källkritik. De olika avsnitten i 

detta kapitel grundas till stor del på vetenskapliga metodböcker som vi använder för att 

ge en teoretisk förklaring av de olika begreppen. Vi väver samman dessa teoretiska 

förklaringar med argumentation runt begreppen för att avgöra vad som är bäst 

anpassat till vår arbetsgång. 
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2.1 Förförståelse 

Förförståelse formas av erfarenheter och är grunden till hur människor tolkar olika 

situationer (Bryman & Bell, 2005, s. 29). Vi, författarna av denna studie, har genom 

våra studier vid civilekonomprogrammet vid Umeå universitet erhållit teoretiska 

kunskaper om det aktuella ämnesområdet finansiella instrument. Vi har dock valt olika 

inriktningar på vår utbildning och har därmed läst kurser på D-nivå inom olika 

områden; redovisning respektive finansiering. Detta har resulterat i olika erfarenheter 

och därigenom skiljer sig vår förförståelse åt något. Genom fördjupning inom 

redovisningsområdet har en av oss erhållit kunskaper som är mer inriktade på 

bokföringen av finansiella instrument samt hur finansiella instrument värderas. 

Fördjupning inom finansiering har medfört kunskaper med större fokus på fakta om 

olika typer av finansiella instrument samt riskhantering och användningen av dessa. 

Våra erfarenheter är som vi nämner ovan teoretiska, vi har inga praktiska erfarenheter 

inom ämnet då vi inte har arbetslivserfarenhet inom området och vi har heller inte privat 

handlat med finansiella instrument i någon större utsträckning. 

 

Förkunskaper kan påverka ett arbete på det sättet att de förkunskaper som redan finns 

kan medföra svårigheter för författarna att objektivt, utan förutfattade meningar eller 

påverkan av egna åsikter, tolka information som erhålls. Vi vill minimera denna 

påverkan eftersom vetenskapsmän och vetenskapskvinnor har en skyldighet att sträva 

efter objektivitet vid utförandet av en vetenskaplig studie (Ejvegård, 2003, s. 19). Vid 

en positivistisk kunskapssyn, vilket vi har i detta arbete och som vi beskriver närmare 

nedan under rubriken kunskapssyn, ska forskare alltid vara objektiva (Patel & 

Davidson, 2003, s. 28). Vi ser dock vår teoretiska förförståelse som en positiv faktor vid 

utförandet av detta arbete. Kunskap inom ämnet är viktig för att öka djupet i vår studie 

samt hjälpa oss att förstå information vi erhåller. Vi anser att vi kan använda våra 

förkunskaper för att öka förståelsen av relaterad litteratur på ett objektivt sätt, det vill 

säga utan att våra egna åsikter reflekteras i tolkningen av informationen. Våra 

kunskaper inom ämnet är dock inte kompletta och vi saknar praktisk erfarenhet, det är 

därför värdefullt att vi har haft tillgång till en kompetent handledare som vi kan ta hjälp 

av och diskutera ämnet med under arbetets gång.  

 

Vad gäller förförståelse om hur en studie ska genomföras samt hur ett vetenskapligt 

arbete ska struktureras har båda författarna skrivit ett liknande, men mindre omfattande, 

arbete vid en tidigare kurs under vår utbildning. Detta innebär att vi till viss grad har 

både teoretisk och praktisk erfarenhet av detta. Genom att läsa metodböcker och annan 

relevant litteratur ökar vi vår teoretiska kunskap vid genomförandet av detta arbete. Vi 

har även läst en statistikkurs under vår utbildning, vilket har givit oss värdefulla 

baskunskaper som vi kan dra nytta av vid den statistiska undersökning vi genomför i 

denna studie. 

2.2 Kunskapssyn 

Två vanliga vetenskapliga förhållningssätt är positivism och hermeneutik. Positivismen 

har sin grund i naturvetenskapen och fick sitt namn av den franske sociologen August 
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Comte vid mitten av 1800-talet. Ordet positivism syftar till att kunskap ska vara nyttig 

och kunna förbättra samhället. Kännetecknande för det positivistiska synsättet är att 

forskaren är objektiv i sitt arbete och söker en förklaring, snarare än att forskaren är 

subjektiv och söker en djupare förståelse vilket är kännetecken för den hermeneutiska 

synen. En annan skillnad mellan de två förhållningssätten är att forskaren inom 

positivismen utgår från teorier och härleder hypoteser som senare prövas empiriskt, en 

så kallad deduktiv ansats, medan hermeneutiken representerar kvalitativa förståelse- och 

tolkningssystem vilket ofta innebär att forskaren genomför djupgående intervjuer med 

ett begränsat antal personer. Annorlunda uttryckt är positivisten distanstagande medan 

hermeneutikern har ett personligt engagemang och försöker vara nära verkligheten 

genom att förstå andra människor. (Patel & Davidson, 2003, s. 26-31) 

  

I vår undersökning av europeiska banker vill vi kartlägga hur bankernas redovisning av 

finansiella instrument ser ut och vilken effekt detta får på hur marknaden värderar 

bankerna. Vi kommer att utföra vår undersökning objektivt och inte ta ställning till 

någon parts fördel genom egna tolkningar. Någon djupgående undersökning kommer 

inte att utföras utan vi vill förklara skillnader mellan bankerna genom att studera fakta i 

form av siffror i årsredovisningarna. Allt detta är i linje med det positivistiska 

förhållningssättet.    

2.3 Angreppssätt 

Angreppssättet inom det vetenskapliga arbetet refererar till hur forskaren relaterar teori 

till verklighet. Tre olika typer av angreppssätt är deduktion, induktion och abduktion. 

Deduktion, vilken är den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och 

empiri, sägs vara bevisandets väg. Genom att utgå från befintliga teorier kan forskaren 

härleda hypoteser och sedan pröva dessa empiriskt för att bevisa eller förkasta en 

hypotes. Det deduktiva angreppssättet anses stärka objektiviteten i ett arbete genom att 

forskaren utgår från redan existerande teorier, och således inte upprättar egna subjektiva 

teorier, så länge den befintliga teorin inte riktar och förhindrar forskaren att upptäcka ny 

intressant information. (Patel & Davidson, 2003, s. 23-24; Bryman & Bell, 2005, s. 23) 

Vidare är det deduktiva arbetssättet ofta linjär där stegen är tydliga och har en logisk 

ordningsföljd. Denna struktur är dock inte alltid en självklarhet då det enligt Bryman & 

Bell (2005 s. 24) finns flera anledningar till varför en forskares syn på teorin kan ändras 

efter analys har utförts på den insamlade informationen. Exempel på detta är om nya 

teorier och forskningsresultat har publicerats innan forskaren har kommit fram till sina 

resultat eller om data inte stämmer bra överrens med hypotesen som har lagts fram. 

  

Induktivt angreppssätt sägs följa upptäckandets väg vilket syftar till att forskaren utgår 

från att studera forskningsobjektet för att senare formulera en egen teori. Således är 

teorin resultatet av en induktiv forskning. Det betyder i praktiken att det induktiva 

angreppssättet går i motsatt riktning jämfört med det deduktiva angreppssättet. (Patel & 

Davidson, 2003, s. 24; Bryman & Bell, 2005, s. 24) 
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6. Teorin revideras

5. Hypoteserna bekräftas eller förkastas

4. Resultat

3. Datainsamling

2. Hypoteser

1. Teori

Abduktivt angreppssätt är ett tredje sätt att relatera teori och empiri. Detta angreppssätt 

är en kombination av deduktivt och induktivt angreppssätt. Arbetet inleds med att 

forskaren utgår från empirin och därigenom skapar en preliminär teori, forskaren arbetar 

alltså induktivt. Den nya teorin testas senare på nya fall och utvecklas till att bli mer 

generell, det vill säga deduktivt arbete. (Patel & Davidson, 2003, s. 24-25) 

  

Vår undersökning kommer att utgå från 

befintliga teorier som sedan testas på ett urval 

av europeiska banker. Vi kommer med andra 

ord att använda en deduktiv ansats, vars 

angreppssätt illustreras i Figur 2. Vi har samlat 

in värdefulla teorier samt information om en 

liknande undersökning utförd på amerikanska 

banker varför vi vill testa om samma slutsatser 

kan dras även vad gäller europeiska banker. 

Deduktiv ansats brukar förknippas med 

undersökning av kvantitativ karaktär på samma 

sätt som induktion ofta kopplas samman med 

kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2005, s. 25). 

En kvantitativ studie syftar till att samla in lite 

information om många enheter medan en kvalitativ studie syftar till att samla in mycket 

information om färre enheter. Vi vill undersöka många banker genom att analysera dess 

värdering av finansiella instrument, betavärden samt köp och säljkurser. Vår studie är 

således en kvantitativ studie. Utifrån dessa data hoppas vi kunna få en bra bredd och 

kunna dra viktiga slutsatser.  

2.4 Undersökningsmetod 

Utöver den positivistiska synen, det deduktiva angreppssättet och den kvantitativa 

metoden kommer vår undersökning, vilket vi indirekt nämnde ovan, att vara 

hypotesprövande. Enligt Patel & Davidson (1991) klassificeras undersökningar efter hur 

mycket man vet inom problemområdet vid undersökningens början. De nämner tre olika 

typer av undersökningar nämligen explorativa, deskriptiva och hypotesprövande. 

  

Den explorativa undersökningen, även kallad den utforskande undersökningen, 

genomförs när det finns luckor i kunskapen hos undersökaren och syftet är ofta att nå 

kunskap som kan ligga till grund för framtida undersökningar. Vid en deskriptiv 

undersökning, det vill säga en beskrivande undersökning, finns det redan befintlig 

information som exempelvis har börjat systematiseras i modeller. I den deskriptiva 

undersökningen begränsar sig forskaren till att detaljerat beskriva några aspekter av det 

aktuella intresseområdet. (Patel & Davidson, 1991, s. 11)  

  

Den hypotesprövande undersökningsmetoden kräver att det finns gott om kunskaper 

inom det område som man syftar till att undersöka. Teorin inom området ska vara 

tillräcklig för att kunna härleda antaganden om förhållanden i verkligheten. Antaganden 

Figur 2. Den deduktiva processen. Källa: 
Bryman & Bell, 2005, s. 23. 
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som forskarna gör kallas för hypoteser och uttrycker ett samband, det vill säga om något 

föreligger så får det en viss verkan. I en hypotesprövande undersökning är det viktigt att 

i så stor utsträckning som möjligt strukturera undersökningen på så vis att risken för att 

något annat än det som finns i hypotesen påverkar resultatet minimeras. Det är även 

viktigt att använda en teknik som ger så exakt information som möjligt. (Patel & 

Davidson, 1991, s. 11) 

  

I vår undersökning har vi tillgång till många vetenskapliga artiklar med statistiskt 

säkerställda slutsatser och ett stort antal läroböcker varför vi anser att vi har tillräcklig 

information och därigenom kunskap för att kunna utföra hypotestest. 

2.5 Perspektiv 

Perspektivval är en viktig aspekt att reflektera kring eftersom hela studien ska utformas 

och analyseras utifrån det valda perspektivet och det är viktigt att författarna är 

konsekventa och använder det valda perspektivet genom hela den aktuella studien. Det 

perspektiv som används beskriver följaktligen hur författarna av ett arbete planerar att 

angripa ett problem samt ur vilken synvinkel analysen sker. (Eliasson-Lappalainen, 

1995, s. 27) Vi har valt att utgå från investerarnas perspektiv. Detta val föll sig naturligt 

eftersom vår problemformulering fokuserar på investerarna och hur de påverkas av 

olika värderingar av finansiella instrument. Vi fann detta perspektiv mest intressant 

eftersom vi vill undersöka faktorer som har betydelse vid investerares val av vilka 

investeringar de vill genomföra. Vi anser även att ett perspektiv som utgår från 

investerarna är relevant eftersom en liknande studie med samma perspektiv har utförts i 

USA och vi vill utöka kunskapen inom området med fokus på Europa.  

2.6 Insamling av sekundärkälla 

Sekundärdata syftar till all information som författarna av ett arbete inte själv har samlat 

in (Bryman & Bell, 2005, s. 230-231). Det är viktigt att kritiskt granska de källor som 

används för att undvika förvrängning av fakta eller ej tillitliga källor. Vi använder oss 

av olika typer av sekundärdata i de olika kapitlen i detta arbete.  

 

Första och tredje kapitlen baseras huvudsakligen på elektroniska källor. Det första 

kapitlet, inledningskapitlet, baseras främst på tidningsartiklar och information 

publicerad av IASB och FASB. Vi använde framförallt Internet och sökmotorn Google 

för att hitta de valda källorna. Vi valde att använda Google som sökmotor med tanke på 

den mer allmänna karaktären på informationen som vi eftersökte. Vi använde sökord 

såsom redovisning, IFRS, US GAAP, SFAS 157 och fair value. Det tredje kapitlet, vilket 

behandlar den teoretiska referensramen, baseras främst på internationella 

redovisningsstandarder (IFRS) samt information från vetenskapliga artiklar. Vid 

informationssökningen av vetenskapliga artiklar använde vi främst sökmotorn Business 

Source Premier som finns tillgänglig via Umeå universitetsbiblioteks hemsida. Valet att 

basera teorikapitlet på vetenskapliga artiklar grundas i krav på vetenskaplig grund för 

arbetet samt större tillförlitlighet i dessa källor. Tillförlitlighet är en mycket viktig 

aspekt att tänka på i teorikapitlet eftersom hela arbetet grundas på argumentationerna i 
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detta kapitel. En annan viktig aspekt som valet att främst använda vetenskapliga artiklar 

baseras på är att vetenskapliga artiklar ofta behandlar aktuella ämnen där forskning 

pågår och där mer forskning behövs innan fullständig information inom ett visst ämne 

finns. Vi använde främst sökord såsom fair value, level 1/2/3, beta value, bid-ask 

spread, mark-to-model, information asymmetry och value relevance. I Appendix 1 

sammanfattar vi vår elektroniska informationssökning där vi specificerar källa vi sökt 

via, vilka sökord vi har använt oss av, antal träffar, vald träff, titel på vald träff samt 

datum sökningen genomfördes.  

 

I det här kapitlet, som handlar om arbetets utgångspunkter, och i det fjärde kapitlet, 

praktisk metod, har vi framförallt använt diverse metodböcker som källor. Vi har delvis 

använt oss av kurslitteratur från tidigare kurser och även andra metodböcker som vi 

hittat genom att söka i Umeå universitetsbiblioteks album. Kunskap från metodböcker 

är viktig för att förankra tankar kring de många val vi gjort utefter studiens gång samt 

för information om hur en undersökning bör organiseras. 

2.7 Val av teorier 

De teorier som vi använder i vårt teorikapitel är huvudsakligen hämtade från 

vetenskapliga artiklar. Vi har valt att främst utgå från två vetenskapliga artiklar i vår 

teoretiska referensram: Value Relevance of FAS No. 157 Fair Value Hierarchy 

Information and the Impact of Corporate Governance Mechanisms (Song, Thomas, & 

Yi, 2010) och Information Risk and Fair Value: An Examination of Equity Betas and 

Bid-Ask Spreads (Rield & Serafeim, 2009), med störst fokus på den senare. Vi hittade 

båda dessa artiklar genom tips från vår handledare. Med utgångspunkt från dessa har vi 

hittat ytterligare artiklar främst via referenser som lämnats i de ovan nämnda artiklarna. 

 

Vår undersökning är till stor del uppbyggd på samma sätt som undersökningen som 

genomfördes i den sistnämnda av de två artiklarna ovan, med skillnaden att vi fokuserar 

på Europa medan den ovan nämnda artikeln utför undersökningen på banker i USA. 

Detta understryker relevansen och begränsningen av vårt teorival. Det finns ett stort 

antal teorier som har anknytning till vårt ämne, men vi har valt att begränsa oss till de 

som har störst relevans med tanke på frågeställningen och syftet med arbetet.  

2.8 Källkritik 

Det är viktigt att reflektera kring tillförlitligheten av de källor som används vid 

utförandet av en undersökning och skrivandet av ett arbete. Fyra aspekter som är viktiga 

att beakta är äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 11). 

Äkthet syftar till att källan inte är förfalskad utan är vad den utger sig för att vara 

(Thurén, 2005, s. 12). Vi anser att de vetenskapliga artiklar som vi använt oss av är 

tillförlitliga ur denna aspekt eftersom de är publicerade artiklar i etablerade tidsskrifter. 

De är även ”peer reviewed”, vilket innebär att dess innehåll har blivit granskat av andra 

forskare. Även metodböckerna anser vi vara mycket tillförlitliga ur denna aspekt då de 

är utgivna böcker som i vissa fall har använts som kurslitteratur under vår utbildning. 

Internetsidor som vi hittat genom sökmotorn Google är i allmänhet mer tvivelaktiga. Vi 
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anser dock att information från IASB och FASBs hemsidor har hög äkthet, eftersom det 

är stora internationella företag som står bakom informationen, medan diverse hemsidor 

utan klar koppling till något företag eller tidning är svårare att försäkras om dess äkthet. 

De källor som har lägre trovärdighet enligt detta kriterium är dock information som är 

av relativt mindre vikt i vårt arbete eftersom de främst använts för att beskriva historisk 

utveckling och därmed inte teorierna vilka är grunden för vår undersökning.  

 

Det andra kriteriet, tidssamband, innebär att en källa är mer trovärdig ju mer samtida 

den är och att trovärdigheten därmed minskar ju längre tid som passerat mellan källan 

skrevs och källan lästes (Thurén, 2005, s. 26). Vad gäller vetenskapliga artiklar så är de 

två artiklar som vi utgått från i teorikapitlet från 2009 respektive 2010, vilket innebär en 

hög tillförlitlighet enligt detta kriterium. Aktualitet var en viktig faktor som vi beaktade 

när vi sökte vetenskapliga artiklar. Metodböckerna som vi använder oss av är något 

äldre, de är skrivna på 1990-talet eller 2000-talet. Vi anser dock inte att vi 

kompromissat trovärdigheten eftersom de grundläggande dragen i forskningsmetodiken 

inte har förändrats drastiskt de senaste åren. De internetbaserade källorna via sökmotorn 

Google är uteslutande från 2000-talet, de flesta från 2005 och framåt, varför vi betraktar 

information från dessa källor som samtida information.  

 

Kriteriet om oberoende syftar till att författaren till en källa inte låter sig påverkas av 

någon annan utan är oberoende (Thurén, 2005, s. 34). Vi har i detta arbete i största 

möjliga utsträckning använt oss av primärkällor snarare än sekundärkällor. Genom att 

använda sig av primärkällor ökar tillförlitligheten och risken för beroende hos 

författaren minskar. Slutligen det fjärde kriteriet, tendensfrihet, innebär att den aktuella 

källan inte ska kunna ge en missvisande bild av verkligheten på grund av ekonomiska, 

politiska, personliga eller andra intressen (Thurén, 2005, s. 11). En källa som har 

granskats av många personer och under olika tidpunkter har därmed ökad tillförlitlighet. 

De vetenskapliga artiklar som vi använt oss av är, som vi nämnt ovan, ”peer reviewed” 

vilket ökar tillförlitligheten. Många av de vetenskapliga artiklarna är dock relativt nya 

vilket innebär att de inte har granskats under olika tidsperioder i någon större 

utsträckning. Litteraturen som vi använt är till stor utsträckning publicerad av Liber 

respektive Studentlitteratur, vilka båda är välkända företag vilket ökar trovärdigheten. 

Återigen anser vi att det är källor hämtade via sökmotorn Google som faller lägst i 

tillförlitligheten.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

 

I teorikapitlet presenteras intressanta och relevanta teorier som vi kommer att utgå från 

när vi senare utför vår empiriska undersökning och analys. Kapitlet är uppdelat i fyra 

delar. Vi inleder med en genomgång av aktuella redovisningsregler där vi kartlägger 

vad finansiella instrument egentligen innebär och hur de värderas enligt IFRS. Vi ger 

också en definition av verkligt värde och hur finansiella instrument skall värderas enligt 

en hierarki med tre olika nivåer. Den andra delen består av en introduktion till 

betavärde samt köp- och säljkurs. I den tredje delen redovisar vi tidigare studier inom 

området. Vi presenterar här information från vetenskapliga artiklar om hur värdering 

till verkligt värde påverkar investerare respektive ett företags värde. Vi ger en teoretisk 

grund för hur betavärdet påverkas av ett företags kvalitet eller brist på kvalitet i 

redovisningen. Vi presenterar Akerlofs (1970) teori om informationsasymmetri och 

förklarar med stöd av tidigare undersökningar vilka effekter informationsasymmetri 

mellan köpare och säljare får för skillnaden mellan köp- och säljkurs. Slutligen 

presenteras Riedl & Serafeims (2009) studie, i vilken de undersökte vilka effekter 

värdering av finansiella tillgångar och skulder till verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 

och nivå 3 fick för betavärde samt skillnaderna i köp- och säljkurs hos amerikanska 

banker. Kapitlet avslutas med en fjärde del där teorikapitlets koppling till vår studie 

tydliggörs.  
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3.1 Genomgång av redovisningsregler 

3.1.1 Upplysningar och klassificering av finansiella instrument 

Internationella redovisningsreglerna (IFRS) innehåller tre standarder med regler som 

berör finansiella instrument, nämligen IFRS 7, IAS 32 samt IAS 39. I IFRS 7 finns 

regler vad gäller vilka upplysningar som måste lämnas om finansiella instrument. 

Klassificeringen av finansiella instrument återfinns i IAS 32. Här återfinns regler för hur 

finansiella instrument klassificeras som finansiella tillgångar, finansiella skulder eller 

egetkapitalinstrument. I IAS 32 finns även en definition av finansiella instrument, 

vilken lyder: ”Ett finansiellt instrument är varje form av avtal som ger upphov till en 

finansiell tillgång i ett företag och en finansiell skuld eller ett egetkapitalinstrument i ett 

annat företag” (IAS 32 p. 11). Med andra ord upprättas ett avtal som innefattar ett 

monetärt värde. I kategorin finansiella instrument inkluderas både primära instrument 

såsom kundfordringar, leverantörsskulder och egetkapitalinstrument samt 

derivatinstrument (IAS 32 VT 15). Derivatinstrument är en stor underkategori vilka är 

kontrakt vars värde beror på en underliggande vara, referensränta eller ett index. Ordet 

derivat kommer från engelskans ”derivative” vilket betyder att värdet ”derive from”, det 

vill säga att derivatet får sitt värde från den underliggande varan, räntan eller värdet på 

indexet. Vanliga finansiella instrument är ränte- och valutaswappar, terminer och 

optioner. (Shapiro, 2010, s. 293) 

3.1.2 Värdering av finansiella instrument 

Reglerna för värdering av finansiella instrument finns angivna i IAS 39. Här delas 

finansiella instrument upp i följande fyra kategorier: 

1. Finansiella tillgångar eller finansiella skulder värderade till verkligt värde via 

rapporten över totalresultat. 

2. Investeringar som hålls till förfall (finansiella tillgångar). 

3. Lånefordringar och kundfordringar (finansiella tillgångar). 

4. Finansiella tillgångar som kan säljas (finansiella tillgångar). (IAS 39 p. 8) 

 

Värderingen av finansiella instrument inom dessa kategorier skiljer sig en aning från 

varandra. Värderingen är också olika beroende på vid vilken tidpunkt som värderingen 

sker samt om det är en finansiell tillgång eller en finansiell skuld. Gemensamt för de 

fyra kategorierna är att de ska värderas till verkligt värde vid anskaffningstillfället. Det 

verkliga värdet innebär priset som betalas vid anskaffningstillfället med tillägg för 

transaktionskostnader som är direkt hänförliga till förvärvet, med undantag för kategori 

1 där tillägg för transaktionskostnader inte inkluderas. (IAS 39 p. 43) 

 

Vid efterföljande värdering av finansiella tillgångar ska tillgångar i kategori 1 och 

kategori 4 värderas till verkligt värde medan finansiella tillgångar i kategori 2 och 

kategori 3 värderas till upplupet anskaffningsvärde med användning av 

effektivräntemetoden. När investeringar i egetkapitalinstrument inte har ett noterat 

marknadspris eller när det verkliga värdet inte kan bestämmas på ett tillförlitligt sätt ska 

dessa värderas till anskaffningsvärdet. (IAS 39 p. 46) Vad gäller efterföljande värdering 
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av finansiella skulder ska alla finansiella skulder värderas till upplupet 

anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden, med undantag för finansiella 

skulder som inkluderas i kategori 1 vilka värderas till verkligt värde (IAS 39 p. 47). 

Figur 3 nedan ger en överblick över hur värderingen av de fyra kategorierna av 

finansiella instrument går till: 

 

Figur 3. Värdering av finansiella instrument. 

3.1.3 Verkligt värde 

Betydelsen av verkligt värde är enligt IFRS ”det belopp till vilket en tillgång skulle 

kunna överlåtas eller en skuld regleras, mellan kunniga parter som är oberoende av 

varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (IAS 39 p. 9). 

Denna betydelse är aningen otydlig, men innebär att företag i första hand ska använda 

noterade priser på en aktiv marknad för att uttrycka det verkliga värdet i sin 

redovisning. Om det finansiella instrumentet inte handlas på en aktiv marknad och det 

därmed inte finns något noterat pris ska instrumentet värderas genom användning av en 

så kallad värderingsteknik. (IAS 39 p. 48 A) 

 

För att tillhandahålla ytterligare hjälp vid värdering av finansiella instrument inkluderar 

IAS 39 bilagan ”Vägledning vid tillämpning” (VT), där vägledning till bland annat hur 

mätningen av finansiella instrument till verkligt värde ska gå till återfinns (IAS 39 VT 

69 – VT 82). Här specificeras att eftersom begreppet verkligt värde baseras på 

antagandet om företags fortlevnad så baseras värdering till verkligt värde inte på värdet 

för ett finansiellt instrument vid en tvångsförsäljning, ofrivillig likvidation eller 

utmätningssituation, utan snarare på det finansiella instrumentets kreditkvalitet (IAS 39 

VT 69). Vidare specificeras en utförlig beskrivning kring noterade priser på en aktiv 

marknad. Med noterade priser på en aktiv marknad avses priser som med lätthet och 

regelbundenhet finns tillgängliga på exempelvis en börs, samt att dessa priser 

överrensstämmer med priserna på regelbundet förekommande transaktioner. Det 

lämpliga marknadspriset utgörs vanligtvis av den aktuella köpkursen för en finansiell 

tillgång som företaget innehar eller för en finansiell skuld som företaget avser att 

emittera. För en tillgång som ska förvärvas eller för en skuld som innehas används 

lämpligen säljkursen som marknadspris. Alternativt kan ett genomsnitt av köp- och 

säljkurs användas i de fall tillgångar och skulder har marknadsrisker som motverkar 

varandra. I de fall köp- och säljkurser saknas kan den senaste betalkursen användas, 

•Anskaffningstillfället:  Verkligt värde

•Efterföljande värdering: Verkligt värdeKategori 1

•Anskaffningstillfället: Verkligt värde

•Efterföljande värdering: Upplupet anskaffningsvärdeKategori 2

•Anskaffningstillfället: Verkligt värde

•Efterföljande värdering: Upplupet anskaffningsvärdeKategori 3

•Anskaffningstillfället: Verkligt värde

•Efterföljande värdering: Verkligt värdeKategori 4
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förutsatt att inga betydande förändringar har skett efter den aktuella 

transaktionstidpunkten. Om betydande förändringar har skett används istället likartade 

finansiella instrument vid bestämmandet av det verkliga värdet. Vad gäller finansiella 

instrument för vilka det saknas noterat pris på en aktiv marknad för instrumentet i sin 

helhet, men finns aktiva marknader för alla dess beståndsdelar, bestäms verkligt värde 

till marknadsvärdet för dess delar. (IAS 39 VT 71 – VT 73) 

 

I bilagan följer sedan en utförlig beskrivning kring värderingstekniker som används när 

ingen aktiv marknad finns. Här anges att syftet med att använda värderingstekniker är 

att bestämma vad transaktionskostnaden skulle ha varit vid värderingstidpunkten för en 

transaktion. Värderingstekniker innefattar tillämpning av nyligen genomförda 

transaktioner, användning av verkligt värde för instrument som i allt väsentligt är 

likadana samt analys av diskonterade kassaflöden och optionsvärderingsmodeller. 

Standarden anger dock att om det finns en annan värderingsteknik som är vanligt 

förekommande bland marknadsaktörer och som har visat sig ge tillförlitliga 

uppskattningar, så ska denna teknik användas. Med jämna mellanrum ska företag som 

använder värderingsmodeller vid värderingen till verkligt värde pröva modellens 

giltighet genom en jämförelse med priser från aktuella marknadstransaktioner i samma 

instrument eller genom jämförelse med tillgängliga observerbara marknadsuppgifter. 

Vid tillämpning av beräkning av verkligt värde med hjälp av en värderingsteknik ska 

marknadsuppgifter användas i så hög grad som möjligt medan företagsspecifika 

uppgifter ska användas i så låg grad som möjligt. (IAS 39 VT 74 - 76) Indata i 

värderingstekniker, det vill säga förhållanden som kan förväntas påverka ett finansiellt 

instruments verkliga värde, kan inkludera faktorer som pengars tidsvärde, kreditrisk, 

priser i utländsk valuta, råvarupriser, aktiekurser, volatilitet, risk för förtida 

lånebetalningar, uppsägningsrisk samt förvaltningskostnader för finansiella instrument 

(IAS 39 VT 82). 

 

Reglerna vad gäller redovisning av finansiella instrument värderade till verkligt värde är 

ett av de områden där samarbete sker för att minska skillnaderna mellan 

redovisningsstandarderna IFRS och US GAAP. I US GAAP anger SFAS 157 hur 

verkligt värde ska mätas. I SFAS 157 finns det definierat en ”verkligt värde hierarki” 

med syfte att verkligt värde i första hand ska värderas med hjälp av observerbar data 

och att bestämningen i så liten mån som möjligt ska vara baserad på ej observerbar data. 

(FASB, 2006) Tidigare var US GAAP, genom hierarkin i SFAS 157, mer specifik än 

IFRS vad gäller hur verkligt värde ska mätas. Enligt IAS 39, reglerna för värdering av 

finansiella instrument enligt IFRS, finns ingen indelning av information i tre nivåer utan 

IAS 39 anger mer allmänt att marknadsinformation ska användas i så hög grad som 

möjligt och företagsspecifik information ska användas i så låg grad som möjligt vid 

värdering till verkligt värde (IAS 39 p. 48 A). Från och med 2009 har dock den ovan 

nämnda hierarki införts även i IFRS 7, reglerna för upplysningar om finansiella 

instrument enligt IFRS, vilken delar upp och rangordnar information i tre olika nivåer 

för bestämmande av det verkliga värdet (IFRS 7 p. 27 A – 27 B). 2011 publicerade 

IASB en ”near-final draft” för värdering till verkligt värde. Detta är resultatet av ett 
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samarbete mellan IASB och FASB i syfte att eliminera alla återstående skillnader 

mellan IFRS och US GAAP inom området. I denna nya standard, som kommer att vara 

obligatorisk från och med 2013, ska all reglering i IFRS kring värdering till verkligt 

värde samlas. Även i denna standard finns den ovan nämnda hierarkin definierad. 

(IASB, 2011) De tre värderingsnivåerna för verkligt värde, det vill säga ”verkligt värde 

hierarkin”, är:  

 Nivå 1: Tillämpning av noterade priser som finns angivna på en aktiv marknad 

för en identisk tillgång eller skuld. 

 Nivå 2: Tillämpning av andra indata än de noterade priser som ingår i nivå 1, 

som är observerbara för en tillgång eller skuld antingen direkt (det vill säga 

priser) eller indirekt (det vill säga är härledda från priser). 

 Nivå 3: Tillämpning av indata som inte bygger på observerbara marknadsdata. 

(IFRS 7 p. 27 A) 

 

Då värdet på ett finansiellt instrument erhålls från priset på en aktiv marknad kallas 

detta mark-to-market (nivå 1 och nivå 2) medan värdering då en värderingsteknik 

tillämpas kallas mark-to-model (nivå 3). Möjligheten till användning av 

värderingsmodeller för att värdera komplicerade finansiella instrument är viktig då 

bokföringen inte på något sätt får vara ett hinder för genomförandet av 

affärstransaktioner. Kritik har dock framlagts mot värdering enligt diverse 

värderingsmodeller. Jonathan Weil (2007, 2010), nyhetskrönikör på Bloomberg, har 

uttryckt nivå 3-värdering som ”mark-to-make-believe”. Weil är kritisk till att banker i 

USA lämnar olika upplysningar om det verkliga värdet. Enligt SFAS 157 ska 

upplysning lämnas om priset som kan erhållas vid en försäljning av tillgången 

alternativt betalas för att bli av med skulden, inte ingångspriset för tillgången eller 

skulden. Han menar att bristfälliga upplysningar leder till att investerare har dålig 

kontroll på vad de aktuella tillgångarna eller skulderna verkligen är värda. På senare år, 

i synnerhet i samband med den finansiella krisen som har drabbat många länder världen 

över, har ett stort antal debatter kring ämnet verkligt värde förekommit. Kritiker mot 

redovisning med verkligt värde har påstått att redovisning till verkligt värde har bidragit 

till den finansiella krisen och förvärrat dess konsekvenser. De menar att verkligt värde 

inte förmedlar relevant information och att redovisning till verkligt värde kan vara 

vilseledande för tillgångar som hålls en längre tid. Förespråkare för redovisning till 

verkligt värde, å andra sidan, argumenterar att denna redovisningsmetod endast har 

fungerat som ”budbärare” om krisen. De menar vidare att verkligt värde reflekterar de 

rådande marknadsförhållandena och därmed förmedlar tidsenlig information vilket 

möjliggör korrigerande åtgärder. (Laux & Leuz, 2009, s. 826-828) 

3.1.4 Ny redovisningsstandard för finansiella instrument 

En ny redovisningsstandard för finansiella instrument, IFRS 9, publicerades den 12 

november 2009 av International Accounting Standards Boards (IASB) vilken har för 

avsikt att ersätta IAS 39. Denna standard är inte obligatorisk förrän 1 januari 2013 men 

den är redan nu tillåten att tillämpas. Målsättningen med IFRS 9 är att den ska ersätta 
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IAS 39. För de företag som väljer att tillämpa IFRS 9 redan nu gäller fortfarande de 

delar av IAS 39 som inte omfattas av IFRS 9. (IASB, 2009) 

 

I IFRS 9 återfinns således nya krav för klassificering och värdering av finansiella 

instrument, vilket idag alltså återfinns i IAS 39. Reglerna vad gäller första 

redovisningstillfället är desamma jämfört med IAS 39 (IFRS 9 p. 5.1.1). Vad gäller den 

efterföljande värderingen av finansiella tillgångar delar IFRS 9 upp alla finansiella 

tillgångar i två klasser, nämligen finansiella tillgångar värderade till verkligt värde samt 

finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde. Vilken klass respektive 

finansiellt instrument tillhör ska bestämmas vid första redovisningstillfället. (IFRS 9 p. 

4.1.1) Vad gäller finansiella skulder klassificeras även dessa vid den efterföljande 

värderingen, liksom är faller enligt IAS 39, i två klasser där de värderas till verkligt 

värde respektive upplupet anskaffningsvärde. (IFRS 9 p. 4.2.1) 

3.2 Introduktion till betavärde samt köp- och säljkurs 

3.2.1 Betavärde 

Betavärdet är ett av de mått som vi använder för att beskriva investerares upplevda risk. 

Detta mått används som en indikator för volatiliteten på en aktie eller en aktieportfölj. 

Mer specifikt anger betavärdet procentuellt hur mycket mer den aktuella aktien 

förväntas svänga uppåt eller nedåt relativt ett index. Betavärdet är med andra ord en 

indikator för marknadsrisk (systematiska risk) för dess aktie, det vill säga den risk som 

inte är möjlig att diversifiera bort. (Stock Market Investors, 2008) Betavärdet kan 

beräknas enligt Formel 1 nedan:  

 

   
          

       
 

   = betavärde för företag i 

           = kovarians mellan avkastningen för företag i och  

                         avkastningen för marknaden 

        = varians för marknadens avkastning 
Formel 1. Beräkning av betavärde. 

Betavärdet är, med hänsyn till denna formel, beroende av vad som anses med 

marknadens avkastning, det vill säga vilket index man väljer att jämföra ett företags 

avkastning med. Värdet är även beroende av vilken tidsperiod och hur lång tidsperiod 

som används vid uträkningen. Ett alternativt sätt att beräkna betavärdet är genom att 

använda sig av CAPM-modellen (Capital Asset Pricing Model). (McNulty) Modellen 

ser ut som följer nedan i Formel 2:  

 
 

                 

   = avkastning för företag i 

   = riskfri ränta  

   = betavärde för företag i 

   = avkastning för marknaden 
Formel 2. Beräkning av betavärde, CAPM-modellen. 

För att kunna beräkna betavärdet med hjälp av CAPM-modellen krävs således att 

avkastningen för det aktuella företaget, avkastningen för marknaden samt den riskfria 

räntan är kända. Ett alternativ till att beräkna betavärdet är att använda redan uträknade 



 
 

21 
 

betavärden. Färdiga betavärden finns tillgängliga på diverse databaser som exempelvis 

Thomson Reuters finansiella databas Datastream.  

3.2.2 Köp- och säljkurs 

Skillnaden mellan köp- och säljkurs representerar det andra måttet som används i denna 

studie för att beskriva investerares upplevda risk. Skillnaden mellan köp- och säljkurs, 

eller bid-ask spread, för olika tillgångar styrs efter utbud och efterfrågan (Curtis). På 

alla marknader finns köpare och säljare. Köpare ger bud som de är villiga att köpa till 

medan säljare ger bud som de är villiga att sälja till. Så fort dessa bud stämmer överrens 

så sker en transaktion. Risken för en säljare av en finansiell tillgång ligger således i att 

inte lyckas hitta en köpare som är villig att köpa tillgången till ett pris som motsvarar 

säljarens bud. Skillnaden mellan köp- och säljpris är det som uttrycks som bid-ask 

spread.  

 

För att främja likviditeten och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs har många 

företag på olika börser så kallade likviditetsgaranter (market makers). På 

Stockholmsbörsen är det banker och fondkommissionärer som kan agera 

likviditetsgarant. Spreadens betydelse för investerare är att det är en indirekt 

transaktionskostnad i form av kostnaden mellan att köpa och sälja vid varje tillfälle. 

Denna indirekta transaktionskostnad minskar med hjälp av likviditetsgaranter. 

Likviditetsgaranterna tar på sig risk genom att köpa tillgångar av investerare som vill 

sälja. För att kompensera denna risk säljer likviditetsgaranten till ett högre pris till 

investerare som vill köpa och gör således vinst på mellanskillnaden. (Remium)  

3.3 Tidigare studier 

3.3.1 Verkligt värde och aktiekurs 

Värdering till verkligt värde har länge varit en debatt kring valet mellan relevans och 

pålitlighet. De som är för värdering till verkligt värde hävdar att verkligt värde ger 

högre relevans och bättre återspeglar volatilitet på marknaden medan motståndare till 

verkligt värde menar att det ger upphov till felaktiga subjektiva uppskattningar av 

företagsledningen och större risk för manipulering. (Song, Thomas, & Yi, 2010, s. 

1376) Song et al., (2010) har utfört två undersökningar på 431 respektive 405 banker 

som redovisade enligt FAS No. 157 i deras kvartalsrapporter år 2008. I det första testet 

undersöker de huruvida värdering av finansiella instrument till verkligt värde har någon 

inverkan på ett företags värde. De ställer upp en modell där den beroende variabeln är 

bankernas aktiepris och där de olika värderingsnivåerna av tillgångar respektive skulder 

utgör oberoende variabler (förklarande variabler). För att avgöra om värderingsnivåerna 

har inverkan på bankernas aktiepris kontrollerar de i deras regressionsanalys om 

koefficienterna framför respektive värderingsnivå är signifikanta. De drar slutsatsen att 

värdering enligt nivå 1, nivå 2 och nivå 3 har inverkan på ett företags värde. De drar 

dock även slutsatsen att finansiella tillgångar värderade enligt nivå 3 inte har samma 

tillförlitlighet som tillgångar under nivå 1 och nivå 2, vilket innebär att nivå 3 inte har 

lika stor inverkan på företagets värde. De kommer fram till denna slutsats genom att 
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konstatera att värderingskoefficienten för nivå 3 är signifikant mindre positiv än 

värderingskoefficienterna för nivå 1 och 2. De kommer fram till samma resultat vid 

analys av bankernas finansiella skulder där de drar slutsatsen att finansiella skulder 

värderade enligt nivå 3 har lägre tillförlitlighet.  

 

I det andra testet undersöker Song et al., (2010) bankernas ”corporate governance”, det 

vill säga bolagsstyrningen och hur den kontrolleras, och vilken betydelse det har för hur 

mycket de tre värderingsnivåerna påverkar värdet på företaget . De gör en ny 

regressionsanalys där, liksom i det första testet, den beroende variabeln representerar 

bankernas aktiepris. De oberoende variablerna utgörs av de tre olika värderingsnivåerna 

för tillgångar. I modellen inkluderas även oberoende variabler där de olika 

värderingsnivåerna för tillgångar har multiplicerats med en vikt som bestäms efter hur 

stark deras corporate governance är. Corporate governance uttrycks och mäts i 

undersökningen som: 

1. Styrelsens självständighet. 

2. Revisorernas kompetens.  

3. Hur ofta revisionskommittén träffas. 

4. Andel aktieinnehav av institutionella investerare.  

5. Revisionsföretagets storlek.  

6. Antal svagheter under sektion 302 och sektion 304 i Sarbanes-Oxley Act (SOX). 

(SOX är en amerikansk lagstiftning som infördes som en reaktion mot ett antal 

stora redovisningsskandaler, där sektion 302 behandlar företagens ansvar för 

finansiella rapporter och sektion 304 behandlar förverkande av vissa bonusar 

och vinster (Sarbanes-Oxley Act, 2002).) 

 

Song et al., (2010) associerar banker som har låg corporate governance med att det råder 

större informationsasymmetri mellan dem och deras investerare jämfört med banker 

som har hög corporate governance. I resultatet från undersökningen bekräftar de denna 

teori. De kommer fram till att värderingskoefficienterna framför respektive 

värderingsnivå ökar om bankerna har starkare corporate governance och således 

påverkar aktiepriset mer. Störst effekt får en stark corporate governance på tillgångar 

värderade till verkligt värde enligt nivå 3. Av denna undersökning bekräftar de alltså att 

en stark corporate governance förbättrar redovisningskvaliteten och därmed minskar 

informationsasymmetrin mellan investerare och banker.  

 

Även Barth, Landsman, & Wahlen (1995) har utfört en studie relaterat till effekterna av 

värdering till verkligt värde. De utförde en undersökning på amerikanska banker med 

data från 1971-1990. Barth et al. (1995) finner att vinster som baseras på värderingar till 

verkligt värde är mer volatila än värderingar till anskaffningsvärden. De kommer vidare 

fram till att detta beror på att upp- och nedskrivningar kan ske i det verkliga värdet, men 

att denna volatilitet inte avspeglar sig i en mer volatil aktiekurs. En annan intressant 

slutsats från deras studie är att banker inte lika ofta klarar uppställda kapitalkrav då 

värdering upprättas till verkligt värde jämfört med när värdering till anskaffningsvärde 

sker. Detta återspeglas dock inte heller i bankernas aktiekurser. 
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3.3.2 Redovisningskvalitet och betavärde 

Studier har utförts för att undersöka betavärdet som en funktion av ett företags 

egenskaper. Tidigare undersökningar visar att företag som ger ut mindre eller sämre 

information uppfattas som mer riskfyllda (Artiach & Clarkson, 2011, s. 7). Lambert, 

Leuz, & Verrechia (2007) har i deras studie analyserat om högre kvalitet på 

redovisningen och upplysningar i finansiella rapporter har något samband med 

kapitalkostnaden för ett företag. I deras studie är den avgörande faktorn för 

kapitalkostnaden hos företag kvoten mellan företagets förväntade framtida kassaflöde 

och kovariansen mellan företagets kassaflöde och summan av allt kassaflöde på 

marknaden. Redovisningsinformation påverkar i sin tur kapitalkostnaden på två sätt i 

studien. För det första ger kvaliteten på redovisningen en direkt effekt på 

kapitalkostnaden genom att marknadsaktörernas förväntan över företagets framtida 

kassaflöde påverkas. För det andra ger det indirekt effekt genom att en bra redovisning 

kan påverka företagets beslut, såsom investeringsbeslut och som i sin tur påverkar 

förväntat framtida kassaflöde och kovariansen med marknadens kassaflöde. (Lambert et 

al., 2007 s. 386-387) Deras slutsats är att kapitalkostnaden, och även marknadsrisken 

(betavärdet), minskar med ökad kvalitet på finansiell information (Lambert et al., 2007, 

s. 410-412).  

 

Francisa, LaFond, Olsson, & Schipper (2005) har genom deras studier dragit liknande 

slutsatser där de visar att betavärdet ökar för företag som i större utsträckning använder 

sig av periodiseringar, vilket minskar kvaliteten på den finansiella informationen 

(vinsten i resultaträkningen) och därmed medför större informationsrisk. I ytterligare en 

studie av Easley & O’hara (2004) drogs slutsatsen att privat information, i jämförelse 

med offentlig information, ger upphov till högre kapitalkostnad och ett högre betavärde 

på grund av informationsasymmetrin mellan investerare och företag. Detta betyder att 

investerare har högre avkastningskrav för att investera i företag som delger mindre 

offentlig information än vad avkastningskraven är för att investera i företag som delger 

mer offentlig information. 

3.3.3 Informationsasymmetri och påverkan på investerare 

Begreppet informationsasymmetri kan beskrivas på följande vis. Om ett företags 

värdering av nivå 3 för tillgångar och skulder är mindre tillförlitliga än nivå 1 och nivå 

2 borde detta påverka investerare i och med att vissa banker har mer tillgångar och 

skulder under nivå 3 än andra banker. Problemet för investerare är att veta vilka banker 

som är uppriktiga och har en tillförlitlig värdering av nivå 3 tillgångar och vilka banker 

som försöker undangömma information, alternativt har gjort dåliga uppskattningar av 

det verkliga värdet. Detta problem uppkommer eftersom det råder 

informationsasymmetri mellan företagen och investerarna. Företagsledningen har 

tillgång till mer information om företaget, så kallad insiderinformation, jämfört med vad 

som finns tillgängligt för hela marknaden. (Ogden, Jen, & O´Connor, 2003, s. 128) 

Företag vill givetvis publicera sådan information som är positiv för aktiekursen, men 

samtidigt är det mycket svårt att behålla sina investerare om företaget inte informerar 

sina ägare om både positiv och negativ information (Ogden et al., 2003, s. 101). 
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Akerlof (1970) var först med att beskriva vad informationsasymmetri får för effekter för 

en tillgång som handlas på en offentlig marknad. Han beskriver problemet om 

informationsasymmetri mellan köpare och säljare med hjälp av ett exempel om ett 

bilköp enligt följande. En bilköpare står inför ett beslut att köpa en bil. Han kan 

antingen köpa en bil av hög kvalitet av en säljare, eller köpa en likadan bil fast av dålig 

kvalitet av en annan säljare. Problemet är att bilarna är till synes identiska så köparen 

vet inte om att den ena bilen är av sämre kvalitet än den andra bilen. Köparen är 

däremot medveten om att det finns en risk att bilarna kan vara av sämre kvalitet vilket 

leder till att han inte är villig att betala det pris som den bättre bilen egentligen är värd. 

Priset för bilarna kommer att bli detsamma i och med att köparen inte kan urskilja 

bilarna ifrån varandra. Säljarna, som är medvetna om vilken kvalitet deras respektive bil 

har, kommer att få betalning som inte motsvarar värdet på deras bil. Den ena säljaren 

som säljer bilen av sämre kvalitet kommer att göra en bra affär medan försäljaren som 

säljer den bättre bilen kommer att göra en sämre affär. Detta kan leda till att ingen vill 

sälja bra bilar vilket resulterar i att endast bilar av sämre kvalitet köps och säljs. 

Paralleller från Akerlofs bilexempel kan dras till handeln med aktier och finansiella 

instrument; att bra investeringar undervärderas medan dåliga investeringar övervärderas 

eller att det endast är sämre finansiella tillgångar som köps och säljs. Detta är ett 

exempel på ett marknadsmisslyckande. (Akerlof, 1970, s. 489-490) 

3.3.4 Informationsasymmetri och köp- och säljkurs 

Informationsasymmetri har inverkan på den köp- och säljkurs som noteras för en 

tillgång. Om det finns investerare som har bättre information än andra investerare så 

påverkar detta priserna som noteras. Kim & Verrechia (1994) har utfört en 

undersökning om detta på företag som utgav nya finansiella rapporter. De kommer fram 

till att skillnaden mellan köp- och säljkurs har en tendens att öka när nya rapporter 

släppts vilket leder till att färre investerare är villiga att köpa aktien, med andra ord blir 

tillgången mindre likvid. Detta är en effekt av att en del investerare skaffar sig bättre 

kunskap än andra och har därför möjlighet att göra en bättre bedömning av företagets 

finansiella status. Samtidigt, om företagen ger informativa upplysningar i de finansiella 

rapporterna, så motverkar detta ökningen av skillnad i köp- och säljkurs vilket belyser 

vikten av att företag ger så bra upplysningar som möjligt för att investerare ska vara 

intresserade av att handla med aktien.  

 

Likviditet är en av de allra viktigaste ”ingredienserna” för investerare på en finansiell 

marknad och är en betydande faktor i hur stor differensen i köp- och säljkurs är. En 

definition av likviditet är att den finansiella tillgången snabbt kan köpas och säljas. 

(Gregoriou, Ioannidis, & Skeratt, 2005, s. 1801) En annan faktor, förutom investerare 

som har överlägsen information, som påverkar likviditeten av en aktie är hur stort 

företaget är i form av marknadsvärde. Större företags aktier kan ofta handlas på många 

olika platser och är noga analyserade vilket minimerar risken för informationsasymmetri 

mellan köpare och säljare. (Gregoriou et al., 2005, s. 1802) En tredje faktor som 

påverkar likviditeten, och därför även köp- och säljkursen, är enligt Roll (1984) och 
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Karpoff (1986) (refererad i Gregoriou et al., 2005, s. 1802) hur hög risk aktien har, det 

vill säga hur högt betavärde och hur volatil aktien är.  

3.3.5 Verkligt värde och betavärde samt köp- och säljkurs 

Riedl & Serafeim (2009) har genomfört en studie för att undersöka om olika nivåer av 

informationsrisk i ett företag har något samband med företagets betavärde samt med 

dess köp- och säljkurs. Informationsrisken, det vill säga risken att investerare inte kan 

tolka, förstå eller lita på information från ett företag, uttrycks i undersökningen som 

finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 eller nivå 3. De 

olika nivåerna antas representera en ökande nivå av oklarhet och illikviditet i de 

underliggande finansiella instrumenten. Betavärdet representerar systematisk risk, det 

vill säga marknadsrisk som inte går att diversifieras bort, medan köp- och säljkursen är 

en informationsasymmetri-komponent. (Riedl & Serafeim, 2009, s. 1-2, 8) 

 

Studien utfördes på ett urval av 56 stora banker i USA där data användes från första 

kvartalet 2007 till och med andra kvartalet 2008 (Riedl & Serafeim, 2009, s. 16-17). 

Riedl & Serafeim (2009) inleder med att undersöka det eventuella sambandet mellan en 

banks betavärde och osäkerheten vid värderingen av finansiella tillgångar uttryckt som 

ökad osäkerhet vid värdering enligt nivå 1, nivå 2 och slutligen nivå 3. Empiriska bevis 

visar att betavärdet ökar med ökad informationsrisk för finansiella tillgångar, det vill 

säga betavärdet är högre för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt 

nivå 1 eller nivå 2 jämfört med finansiella tillgångar värderade enligt nivå 3. Studier av 

finansiella skulder gav liknande resultat. (Riedl & Serafeim, 2009, s. 13, 19-20) 

 

Riedl & Serafeim (2009) undersöker även det eventuella sambandet mellan 

informationsasymmetri-komponenten köp- och säljkurs och ökande illikviditet i bankers 

finansiella tillgångar uttryckt som värdering enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3. 

Empiriska bevis visar att skillnaden mellan köp- och säljkurs ökar med ökande 

illikviditet, mer specifikt visar studien att skillnaden mellan köp- och säljkurs är mindre 

för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 1 och 2 än för 

finansiella tillgångar värderade enligt nivå 3. Detta samband gäller främst för finansiella 

tillgångar, alltså inte i samma utsträckning för finansiella skulder. (Riedl & Serafeim, 

2009, s. 15, 22) 

3.4 Vår studie 

Vi vill i denna studie bygga vidare på tidigare studier om hur redovisningen av 

finansiella instrument påverkar betavärde samt köp- och säljkurs. Vårt fokus ligger på 

Riedl & Serafeims (2009) studie, då vi valt att genomföra en liknande undersökning 

som deras fast på banker i Europa. Genom vår studie bidrar vi med ny kunskap genom 

att undersöka om informationsrisk, uttryckt som finansiella instrument värderade till 

verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3, har något samband med 

marknadsrisk respektive informationsasymmetri. I vår undersökning använder vi 

betavärde för att representera marknadsrisk och vi använder aktiens köp- och säljkurs 

för att representera informationsasymmetri. 



 
 

26 
 

4 PRAKTISK METOD 

 

I detta kapitel förklarar vi hur vi praktiskt går tillväga vid utförandet av vår 

undersökning. Vi inleder med att motivera hur vi har valt ut de banker som ingår i 

studien, förklarar hur vi har fått tillgång till den information som undersökningen 

baseras på samt beskriver hur bortfall uppstår i vår undersökning. Sedan följer en 

redovisning av vår modell och hypotes för betavärde respektive köp- och säljkurs. För 

att öka läsaren förståelse av vår undersökning avslutas kapitlet med en förklaring av de 

statistiska metoder och begrepp som berörs i uppsatsen.  
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4.1 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling kan baseras på två olika kategorier av data; primärdata eller 

sekundärdata. Primärdata innebär data som forskaren själv samlar in direkt från 

förstahandskällan exempelvis genom intervjuer, enkätundersökning eller strukturerade 

observationer. Sekundärdata, å andra sidan, syftar till information som redan är 

insamlat och sammanställt av andra forskare. (Bryman & Bell, 2005, s. 230-231) Vi har 

valt att basera vår undersökning på sekundärdata. Det finns både för- och nackdelar med 

att basera en undersökning på sekundärdata. Fördelar inkluderar tidsbesparingar, 

pengabesparingar, tillgång till data av hög kvalitet samt möjlighet till analyser av 

delmängder av data medan nackdelar inkluderar begränsad kunskap om materialet, 

datamängdens komplexitet samt brist på kontroll över kvaliteten på datamängden. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 231-239) 

 

Vår undersökning baseras på sekundärdata i form av information från finansiella 

rapporter samt från Thomson Reuters finansiella databas Datastream. Vi anser att valet 

att använda sekundärdata som grund för vår undersökning var ett självklart val. Den 

information som vi behöver finns tillgänglig i årsrapporter och Datastream vilka båda är 

allmänt erkända källor och kan därmed betraktas som data av hög kvalitet. Vi anser att 

de nackdelar med användning av sekundärdata som identifieras ovan alla är försumbara 

i vår undersökning. Vi menar att vi har tillräcklig kunskap om de specifika delar av 

årsrapporterna samt Datastream som berörs i vår studie för att på ett tillförlitligt sätt 

hämta den information som vi eftersöker. Vidare är inte kontroll över kvaliteten på 

datamängden ett problem eftersom årsrapporter och Datastream som sagt är tillförlitliga 

källor. Ytterligare en faktor som stärker vårt val att använda sekundärdata är att Riedl & 

Serafeims (2009), vilka har utfört en liknande studie med skillnaden att de analyserar 

storbanker i USA (studien beskrivs närmare i teorikapitlet), också baserar deras 

undersökning på sekundärdata.  

4.2 Urval 

Vid utförandet av en kvantitativ undersökning är det praktiskt taget aldrig möjligt att 

utföra en undersökning på hela den aktuella populationen som undersökningen syftar 

till. Istället används ett urval i form av ett stickprov av den totala populationen. 

(Bryman & Bell, 2005, s. 109-110) Det finns inget definitivt svar på hur stor storleken 

på ett urval bör vara för att representera hela den aktuella populationen. Storleken på ett 

urval beror på ett flertal faktorer och överväganden och är ofta en kompromiss mellan 

önskad precision och ett antal andra faktorer som exempelvis tid. (Bryman & Bell, 

2005, s. 121-122) Som en tumregel kan användas att ett urval som innehåller 30 eller 

fler observationer oftast är tillräckligt vid utförande av hypotestest (Anderson, Sweeney, 

Williams, Freeman, & Shoesmith, 2007, s. 305). Vi har valt att använda ett urval 

bestående av 40 storbanker i Europa. Vi valde urvalsstorleken 40 banker eftersom vi 

anser att detta är ett rimligt antal i förhållande till vår tidsram samtidigt som vi anser att 

denna storlek på urvalet kommer att göra det möjligt för oss att analysera trender samt 

dra önskade slutsatser. Vid beslutet om urvalsstorleken använde vi Riedl & Serafeims 

(2009) studie (vilken beskrivs närmare i teorikapitlet) som en måttstock. Riedl & 
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Serafeim (2009) använder ett urval bestående av 56 banker och utför deras 

undersökning baserat på data från alla tillgängliga kvartalsrapporter från början av 2007 

till och med det andra kvartalet 2008. Vi har valt att använda ett något mindre urval 

samt att enbart fokusera på data från bankernas årsrapporter från 2009 främst på grund 

av vår tidsbegränsning. 

 

Vi baserade valet av banker på dess storlek. Vi har valt att inkludera de 40 största 

bankerna i Europa, mätt efter tillgångar, i vårt urval. Urvalet är således ett icke-

sannolikhetsurval eftersom urvalet inte har skett slumpmässigt och vissa enheter i 

populationen därför har större chans att inkluderas i urvalet (Bryman & Bell, 2005, s. 

111). Urvalsmetoden är vidare ett bedömningsurval vilket kännetecknas av att forskaren 

väljer ut undersökningsenheter vilka bedöms vara intressanta för den aktuella studien 

(Lekvall & Wahlbin, 1993, s. 174). Vi utgick från en förteckning över Europas största 

banker vilken är uppdaterad 2010 (Harrison, 2010), listan finns bifogad i Appendix 2 

och vår sökväg för att hitta den aktuella listan finns specificerad i Appendix 1. Vi inser 

att ett fåtal förändringar kan ha skett på denna lista under 2011, men eftersom vi 

fokuserar på storbanker i allmänhet anser vi att eventuella förändringar inte har någon 

större inverkan på vår studie. 

 

Vårt val att fokusera på storbanker, och därigenom använda oss av ett bedömningsurval, 

grundade sig på ett antal olika anledningar. För det första följer alla storbanker i Europa 

redovisningsreglerna enligt IFRS, vilket är ett krav för vår studie. Storbanker har även 

större kvantitet finansiella tillgångar och skulder vilket medför att de ofta har betydande 

mängd finansiella instrument i alla tre värderingsnivåerna. Detta resulterar i större 

variation mellan de tre olika värderingsnivåerna och därigenom bättre underlag för vår 

analys. Upplysningar om fördelningen av finansiella tillgångar är också vanligtvis bättre 

hos storbanker och finansiella rapporterna är lättillgängliga. Vi anser vidare att de stora 

bankerna är viktiga att analysera eftersom dessa storbanker har stort inflytande på olika 

länder och dess ekonomier och det finns ett stort intresse av deras aktier.  

 

Som vi nämnde tidigare använde vi den finansiella databasen Datastream för att inhämta 

data om bankerna. I Datastream finns 165 europeiska banker registrerade och vi har 

alltså valt att utföra vår undersökning på 40 av dessa. Vårt fokus ligger, som vi tidigare 

nämnt, på de största bankerna. Figur 4 visar ett stapeldiagram över i vilka länder 

bankerna i vårt urval har sina huvudkontor.  
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Figur 4. Länder i vilka bankerna i vårt urval har huvudkontor. 

Bankerna finns vidare noterade på olika börser runt om i Europa. Figur 5 nedan visar ett 

stapeldiagram över motsvarande börser de 40 bankerna som är inkluderade i vårt urval 

är noterade på. Det är på data från dessa börser som Datastream baserar dess 

information om betavärden och spreads på. 

 

 
Figur 5. Börser på vilka bankerna i vårt urval är noterade. 

Vi har vidare valt att använda data från 2009 i vår undersökning eftersom årsrapporter 

från 2009 var de senast tillgängliga årsrapporterna som företagen hade publicerat vid 

tidpunkten för datainsamlingen. Årsrapporter från 2010 började publiceras under 

undersökningens gång, men eftersom vi ville genomföra vår undersökning effektivt och 

oberoende av ”sena” publikationer av årsrapporter valde vi att använda årsrapporterna 

från 2009. Vi anser dock att en studie baserad på år 2009 är lika intressant att studera 

som 2010 eftersom skillnader vad gäller innehav av finansiella instrument hos bankerna 

normalt inte varierar markant mellan åren. Vi använde således även betavärden samt 

köp- och säljkurser för 2009 för att matcha informationen från årsrapporterna. 
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4.3 Access 

Access, det vill säga tillgängligheten till information från en aktuell källa, har inte varit 

ett problem vid utförandet av vår undersökning. All information som vi har grundat vår 

undersökning på är information som är publicerad och tillgänglig för allmänheten. Vi 

behöver därför inte beakta frågeställningar kring om urvalet givit oss ärliga svar eller 

om de vill dölja information. Företags årsrapporter såväl som Datastream är båda 

allmänt erkända källor och kan därmed betraktas som data av hög kvalitet. 

4.4 Bortfall 

Bortfall är en felkälla som inte rör urvalsprocessen utan som uppstår på grund av att 

information av någon anledning inte lämnas från någon i urvalet (Bryman & Bell, 2005, 

s. 111). I vår undersökning består bortfall främst av brist av information i de finansiella 

rapporterna om finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 

respektive nivå 3. Bortfall relaterat till vår studie kan även uppstå på grund av brist på 

tillgång till ett företags årsredovisning samt att företaget inte finns tillgängligt i 

Datastream. Av de 40 banker som vårt urval består av representerar sju av dessa banker 

bortfall, vilket redovisas mer utförligt i empirikapitlet.  

4.5 Exempel; publicerad information om de tre värderingsnivåerna  

Vi vill genom ett exempel visa vilken information som banker tillhandahåller om de tre 

värderingsnivåerna för finansiella instrument och hur det kan se ut bland noterna i deras 

finansiella rapporter. Vi har valt att visa ett urklipp från Swedbanks årsredovisning från 

2009 med anledning av att de är en av bankerna i vårt urval där årsrapporten finns 

publicerad på svenska. Av de banker som vi har lyckats finna information om de tre 

värderingsnivåerna för finansiella instrument så ser utformningen av denna information 

ut på ungefär samma sätt. Figur 6 visar den information som Swedbank har tillgänglig i 

noterna om de tre olika värderingsnivåerna för finansiella instrument värderade till 

verkligt värde. 
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Figur 6. Swedbank, not 49. Källa: Swedbank Årsredovisning 2009, s. 102. 

Av noterna i bankernas finansiella rapporter ges investeraren information om hur 

mycket eller hur stor andel av deras finansiella tillgångar respektive skulder som är 

värderade enligt de tre värderingsnivåerna. Bankerna ger allt som oftast också 

information om vilka typer av tillgångar och skulder som är värderade enligt de olika 

värderingsnivåerna vilket vi ser att Swedbank har visat. Vid sidan om den numeriska 

redovisningen så ger bankerna ofta även information om vad de tre värderingsnivåerna 

innebär i noterna. Swedbank tillhandahåller information att nivå 1 innehåller finansiella 

instrument där verkligt värde bestäms utifrån noterade marknadspriser på en aktiv 

marknad, nivå 2 innehåller finansiella instrument där verkligt värde bestäms utifrån 

värderingsmodeller som grundas på observerbar marknadsdata och att nivå 3 innehåller 

finansiella instrument där verkligt värde bestäms utifrån värderingsmodeller som 

baseras i huvudsak på observerbar marknadsdata men där egna uppskattningar också 

finns (Swedbank Årsredovisning 2009, s. 102). Detta är alltså en förklaring av de regler 

som finns angivna i IFRS och som de sedermera också följer. Vidare ger Swedbank en 

motivering till hur olika typer av finansiella instrument har värderats. Exempelvis har 

Swedbank motiverat skulden emitterade värdepapper på 142,3 mdkr som är värderad 

enligt nivå 3, att dessa emissioner skedde till unika villkor och inkluderade även 

garantiavgift till staten. Dessa skulder har baserats på observerbar interbankränta som 

justerats med skillnaden mellan interbankräntan och emissionsvillkoren som existerade 

vid emissionstillfället. (Swedbank Årsredovisning 2009, s. 102) 

 

Swedbank har, liksom många andra europeiska banker, också specificerat en särskild 

upplysning om tillgångarna och skulderna som är värderade till nivå 3. Här ges 
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ytterligare information om hur nivå 3 har förändrats från föregående år, se Figur 7 

nedan. 

 

 
Figur 7. Swedbank, not 49. Källa: Swedbank Årsredovisning 2009, s. 103. 

4.6 Upplägg av vår studie 

4.6.1 Riedl & Serafeims (2009) studie 

Vi har valt att använda ett arbete från Harvarduniversitetet, Massachusetts, USA, som 

utgångspunkt vid upplägget av vår undersökning (Riedl & Serafeims, 2009). Syftet med 

vår studie är, som vi tidigare specificerade i det inledande kapitlet, att undersöka om 

europeiska storbankers värdering av finansiella instrument har någon påverkan på 

investerares upplevda risk uttryckt som aktiers betavärde samt differensen mellan köp- 

och säljkurs. Riedl & Serafeim (2009) drar i deras studie slutsatsen att en sådan 

påverkan föreligger hos banker i USA. Eftersom vi vill testa om så är fallet även för 

banker i Europa följer vårt tillvägagångssätt sålunda deras studie. Modellerna som vi 

har använt bygger på de modeller som Riedl & Serafeim (2009) formulerade. Modellen 

för betavärde är likadan som deras med undantag för att vi inkluderade en konstant i 

modellen, vilket de inte gjorde. I vår modell för köp- och säljkurs är den beroende 

variabeln densamma, men vi valde att justera eller exkludera vissa av de oberoende 

variablerna för att anpassa modellen till vår studie. Vi använde vidare samma hypoteser 

som Riedl & Serafeim (2009) använde sig av. 

 

För att undersöka om det finns något samband mellan informationsrisken uttryckt som 

andelen av finansiella instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 

respektive nivå 3 och investerares upplevda risk har vi valt att dela upp undersökningen 

i två delar, enligt upplägget på Riedl & Serafeims (2009) studie. Vi fokuserade först på 

investerares upplevda risk uttryckt som aktiekursens betavärde och dess relation till 
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värderingen av finansiella instrument för att sedan analysera investerares upplevda risk 

uttryckt som differensen mellan köp- och säljkurs och dess relation till värderingen av 

finansiella instrument.  

4.6.2 Betavärde 

Vid analysen av betavärdet startade vi med att formulera en hypotes. Vid formulerandet 

av hypotesen fokuserade vi på finansiella tillgångar. Vi kommer dock även att testa om 

samma samband föreligger även för finansiella skulder. Vid formulerandet utgick vi 

från antagandet att informationsrisken som investerare möter skiljer sig beroende på 

grunden för värderingen av finansiella tillgångar som finns i en portfölj, där oklarheten 

och därmed risken ökar med finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt 

nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3. Om värdering av finansiella tillgångar till verkligt 

värde enligt de tre olika nivåerna lämpligen fångar denna informationsrisk, och större 

oklarhet (marknadsrisk) resulterar i större informationsrisk, så förväntar vi oss att 

betavärdet kommer att öka med högre värderingsnivå. Vi formulerade därmed följande 

hypotes, angiven i alternativ form: 

H1: En banks betavärde (för eget kapital) ökar med ökad 

oklarhet kring värdet av dess finansiella tillgångar, vilket 

mäts enligt värdering med nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3.  

 

Efter vi hade ställt upp hypotesen fortsatte vi med att ställa upp en modell. Vi utgick då, 

enligt vad vi beskrivit ovan, från Riedl & Serafeims (2009) modell. Nedan presenteras 

först en härledning av modellen och sedan presenteras modellen med 

begreppsförklaringar. 

 

       Tillgångar = eget kapital + skulder. 

                       Uppdelning av tillgångarna. 

    

 
 
    

 
 
    

 
 
  

 
 
  

 
 
 

 
 

För att erhålla justerat betavärde divideras 

varje term med tillgångarna.  

  

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
  

 
 
 

 
 

Utbrytning av justerat betavärde.  

 

 

 
 
    

 
 
    

 
 
    

 
 
  

 
 

Notera att skuldsättningsgraden kan delas 

upp på samma sätt som tillgångarna. 
Formel 3. Härledning av modell för betavärde. 

          
  

 
 

       
    

 
     

    

 
     

    

 
     

  

 
     

 

 
 

   

Beroende variabel: 

             
  

 
  = justerat betavärde för eget kapital 

Oberoende variabler, experimentella variabler:  

     = konstant (intercept) 

      
    

 
  = finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 1 / tillgångar 
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  = finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 2 / tillgångar 

      
    

 
  = finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 / tillgångar 

Oberoende variabler, kontrollvariabler: 

      
  

 
  = övriga tillgångar (som inte värderas till verkligt värde) / tillgångar  

      
 

 
  = skuldsättningsgraden 

Slump variabel: 

     = slump variabel 

Motsvarande variabler för finansiella skulder: 

      
    

 
  = finansiella skulder värderade till verkligt värde enligt nivå 1 / tillgångar 

      
    

 
  = finansiella skulder värderade till verkligt värde enligt nivå 2 / tillgångar 

      
    

 
  = finansiella skulder värderade till verkligt värde enligt nivå 3 / tillgångar 

      
  

 
  = övriga skulder (som inte värderas till verkligt värde) / tillgångar  

Formel 4. Modell för betavärde. 

I modellen ovan representerar α0 en konstant som erhålls vid regressionsanalysen som 

genomförts i SPSS. Riedl & Serafeim (2009) valde att exkludera denna konstant i deras 

modell för betavärde. Vi har dock valt att inkludera denna variabel eftersom den visar 

sig vara signifikant i modellen, vilket utförligare beskrivs i empirikapitlet. Vidare 

representerar α1 – α5 koefficienterna för respektive variabel som erhålls i 

regressionsanalysen. Vid analysen fokuserar vi främst på koefficienterna för finansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde enligt de tre olika värderingsnivåerna (α1 – α3). 

För dessa förutspår vi, i enlighet med vår hypotes, en ökande storlek på koefficienterna 

över värderingsnivåerna för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde (VVT1, 

VVT2, VVT3), det vill säga lägst koefficient för nivå 1 och högst koefficient för nivå 3. 

Vi kommer även att analysera koefficienterna för finansiella skulder. Här förutspår vi, i 

enlighet med Riedl & Serafeim (2009), ökande negativa koefficienter över 

värderingsnivåerna (VVS1, VVS2, VVS3), det vill säga minst negativ koefficient för 

nivå 1 och mest negativ koefficient för nivå 3. Vi förutspår negativa koefficienter för de 

finansiella skulderna med anledning av att när skulderna ökar i förhållande till 

tillgångarna så minskar eget kapital i förhållande till tillgångarna. Således bidrar högre 

andel skulder till att det justerade betavärdet minskar (β_adj = βEK(EK/T)).  

 

De övriga två oberoende variablerna, vilka även var inkluderade i Riedl & Serafeims 

(2009) modell, utgör kontrollvariabler. Kontrollvariabler inkluderas i modellen i syfte 

att kontrollera bort variabler som kan påverka det egentliga sambandet. Det är 

diskutabelt om kontrollvariabeln skuldsättningsgrad bör inkluderas i modellen eller inte 

eftersom den beroende variabeln (Beta_adj) redan är justerad för skuldsättningen. 

Variabeln är dock endast inkluderad i en av våra regressioner. Vid utförandet av de 

statistiska testerna i SPSS är den beroende variabeln, Beta_adj, känd och det är sålunda 

koefficienterna för de oberoende variablerna som erhålls.  
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Vi använde årsrapporter från 2009, alltså bokfört värde, för att mäta finansiella 

instrument värderade till verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3. De 

bokförda värdena är avsedda att spegla marknadsvärdena. För att vara konsekventa 

använde vi bokfört värde även för att mäta eget kapital, skulder samt andra tillgångar 

som inte värderas till verkligt värde. Betavärden för eget kapital för 2009 hämtade vi 

från Datastream. Datastream jämför varje enskild banks avkastning med olika index, det 

vill säga olika marknader, vilket får betydelse för vad betavärdet blir. Vi kommer ihåg 

från teorikapitlet att betavärdet kan beräknas med formeln: 

   
          

       
 

Formel 5. Beräkning av betavärde. 

där alltså Rm är marknadens avkastning. Datastream jämför varje bank med ett index 

(marknad) som normalt används för att jämföra hur bankens avkastning är i förhållande 

till andra företag. Exempelvis används OMX affärsvärldens generalindex som 

marknadens avkastning och således även för uträkning av betavärdet för de svenska 

bankerna som ingår i vårt urval. Vid sammanställandet av data använde vi 

dataprogrammet Microsoft Office Excel. 

 

Eftersom vi har valt att fokusera vår studie på hela Europa, och inte ett specifikt land, 

används olika valutor i bankernas årsredovisningar. Att informationen i 

årsredovisningarna anges i olika valutor är dock inte ett problem i vår studie av 

betavärdet eftersom vår analys baseras på relativa siffror uttryckt i procenttal, vilket 

framgår i modellen ovan där varje variabel divideras med totala tillgångar.  

4.6.3 Köp- och säljkurs 

Liksom vid analysen av betavärde startade vi även analysen av köp- och säljkurs med 

att formulera en hypotes. Vid formulerandet av hypotesen fokuserade vi, liksom för 

betavärdet, på finansiella tillgångar men vi kommer även att analysera eventuella 

samband för finansiella tillgångar tillsammans med finansiella skulder. Vid 

formulerandet utgick vi från antagandet att informationsrisken skiljer sig beroende på 

grunden för värderingen av finansiella tillgångar som finns i en portfölj, där 

illikviditeten och därmed risken ökar med finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3. Om värdering av finansiella tillgångar till 

verkligt värde enligt de tre olika nivåerna lämpligen fångar denna informationsrisk, och 

högre illikviditet (informationsasymmetri) resulterar i större informationsrisk, så 

förväntar vi oss att skillnaden mellan köp- och säljkurs kommer att öka med värdering 

högre värderingsnivå. Vi formulerade till följd därav följande hypotes, angiven i 

alternativ form: 

H1: Skillnaden mellan en banks köp- och säljkurs ökar 

med ökad illikviditet av dess finansiella tillgångar, vilket 

mäts enligt värdering med nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3. 

 

Efter att hypotesen var formulerad fortsatte vi med att ställa upp en modell som, enligt 

vad vi beskrivit ovan, tar sin utgångspunkt från Riedl & Serafeims (2009) modell.  
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Beroende variabel: 

             = logaritmen av: (köpkurs – säljkurs) / genomsnittlig köp- och säljkurs 

Oberoende variabler, experimentella variabler:  

     = konstant (intercept) 

      
    

 
  = finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 1 / tillgångar 

      
    

 
  = finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 2 / tillgångar 

      
    

 
  = finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 / tillgångar 

Oberoende variabler, kontrollvariabler: 

             = logaritmen av genomsnittlig stängningskurs  

             = logaritmen av standardavvikelsen för genomsnittlig avkastning 

                = logaritmen av marknadsvärde på eget kapital  

Slump variabel: 

     = slump variabel 

Motsvarande variabler för sammanlagda finansiella tillgångar och skulder: 

      
     

   
  = finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt nivå  

                      1 / tillgångar och skulder  

      
     

   
  = finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt nivå  

                      2 / tillgångar och skulder  

      
     

   
  = finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt nivå   

                      3 / tillgångar och skulder  
Formel 6. Modell för köp- och säljkurs. 

Liksom vi nämnde tidigare är vår modell för köp- och säljkurs något justerad jämfört 

med den modell som Riedl & Serafeim (2009) formulerade. Den beroende och de 

experimentella variablerna är desamma som i Riedl & Serafeims (2009) modell medan 

några av kontrollvariablerna är justerade. LogPris och LogRisk är desamma medan vi 

har justerat LogStorlek. Vi definierar LogStorlek som marknadsvärde på eget kapital 

medan Riedl & Serafeim (2009) definierade variabeln som tillgänglighet till 

information om bankerna. Vi har vidare valt att exkludera en kontrollvariabel som Riedl 

& Serafeim (2009) inkluderade, nämligen LogHandel vilken bestämdes av 

genomsnittligt antal handlade aktier dividerat med utestående aktier. Anledningen till att 

vi gjort dessa justeringar är begränsad tillgänglighet till information.  

 

I likhet med studien av betavärde representerar γ0 i modellen ovan en konstant medan γ1 

– γ6 representerar koefficienterna för respektive variabel. I modellen för köp- och 

säljkurs valde Riedl & Serafeim (2009) att inkludera konstanten γ0, till skillnad från 

modellen för betavärde då de exkluderade denna konstant. I enlighet med vår hypotes 

fokuserar analysen främst på koefficienterna för finansiella tillgångar värderade till 

verkligt värde enligt de tre värderingsnivåerna (γ1 – γ3), med tron att koefficienterna 

kommer att öka över värderingsnivåerna för finansiella tillågngar (VVT1, VVT2, 

VVT3) där nivå 1 sålunda förutspås anta lägst koefficient och nivå 3 högst koefficient. 
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Vi kommer även att analysera koefficienterna för sammanlagda finansiella tillgångar 

och skulder. Här har vi, liksom Riedl & Serafeim (2009), ingen förväntning om 

koefficienternas tecken eller relation över värderingsnivåerna (VVTS1, VVTS2, 

VVTS3) eftersom tillgångarna förväntas öka över nivåerna medan skulderna förutspås 

bli mer negativa.  

 

De övriga oberoende variablerna i vår modell utgörs av kontrollvariabler, för vilka vi 

har gjort förutspåelser i enlighet med Riedl & Serafeim (2009). LogPris kontrollerar 

likviditetsgaranternas orderkostnader, för denna variabel förutspår vi negativ koefficient 

eftersom orderkostnadernas proportion minskar med högre pris på aktien. LogRisk 

kontrollerar risken som finns associerad med en specifik aktie. För denna variabel 

förväntar vi oss positiv koefficient då likviditetsgaranterna kommer att öka spreadet för 

mer riskfulla aktier. Den tredje kontrollvariabeln, LogStorlek, kontrollerar för den 

information ett företag utger till externa intressenter där vi antar att storleken på det 

egna kapitalet är positivt korrelerad med mängden information som finns tillgänglig. 

Förutspåelsen för denna variabel är följaktligen en negativ koefficient då 

likviditetsgaranterna sätter mindre spreads för företag som utger bättre information, där 

storleken på företaget bestämmer informationskvaliteten. Vid utförandet av de 

statistiska testerna i SPSS är den beroende variabeln, LogSpread, känd och det är 

sålunda koefficienterna för de oberoende variablerna som erhålls. 

 

Liksom vid studien av betavärdet använde vi oss även vid denna analys av årsrapporter 

från 2009 för att mäta finansiella instrument värderade till verkligt värde och eget 

kapital, där de bokförda värdena är avsedda att spegla marknadsvärdena. Information 

om köp- och säljkurser samt stängningskurser för 2009 hämtade vi från Datastream. 

Eftersom vi har valt att fokusera vår studie på hela Europa anges information i 

årsrapporter om finansiella instrument och eget kapital samt information i Datastream 

om köp- och säljkurser och stängningskurser i olika valutor. Vid analysen använde vi 

oss av relativa värden, uttryckt som procenttal, för alla variabler med undantag för de 

två kontrollvariablerna LogPris och LogStorlek, vilket framgår i modellen ovan. Vi 

räknade därför om informationen som variablerna LogPris och LogRisk baseras på, det 

vill säga stängningskurser samt eget kapital, till euro enligt den aktuella växelkursen 

2009-12-31 (x-rates). Vid sammanställandet av data använde vi dataprogrammet 

Microsoft Office Excel. 

4.7 Statistiska metoder 

För att testa våra hypoteser utförde vi en statistisk undersökning, vi valde då att använda 

oss av samma statistiska metoder som Riedl & Serafeim (2009). Vid genomförandet av 

vår statistiska underökning använde vi det statistiska dataprogrammet SPSS. För att 

underlätta empirin och analysen inkluderar vi här en avdelning där vi förklarar de 

statistiska metoder som vi har använt oss av, vi förklarar vad de innebär och hur de kan 

tolkas. Vi förklarar även hur vi gått tillväga i SPSS för att erhålla önskade statistiska 

mått. 
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4.7.1 Deskriptiv statistik 

Deskriptiv statistik syftar till summerande data som används för att underlätta 

förståelsen av en viss datamängd. Deskriptiv statistik, det vill säga den summerande 

datan, kan presenteras genom att använda tabeller, grafer eller genom numeriska 

mätvärden. (Anderson et al., 2007, s. 12)  

 

Det viktigaste och mest använda numeriska mätvärdet är medelvärdet, vilket innebär 

summan av alla observationer delat med antalet observationer (Anderson et al., 2007, s. 

14, 64-65). Ett annat viktigt mätvärde är medianen som syftar till det mittersta av alla 

värden. Både medelvärdet och medianen används för att beskriva var det centrala, eller 

det mest vanliga, värdet ligger. (Anderson et al., 2007, s. 67) Vilket av dessa värden 

som är att föredra beror på hur det insamlade materialet ser ut. Enligt Anderson et al., 

(2007, s. 67-68) är medianen ofta att föredra om det existerar extrema värden, så kallade 

outliers, i det insamlade materialet som väsentligt avviker från övriga observationer. 

Outliers kan påverka medelvärdet i stor grad vilket kan resultera i att medelvärdet kan 

bli missvisande för vad det mest vanliga är för populationen. Om det insamlade 

materialet innehåller outliers som inkluderas på grund av inskrivningsfel eller beroende 

på att observationen inte ska finnas med i urvalet så bör dessa tas bort (Anderson et al., 

2007, s. 83). Däremot, om dessa fel inte finns, så är outliers mycket intressanta att 

analysera. 
 

   
   
 

 

   = medelvärde för ett urval 

   = värde på variabel x för observation i 

  = antal observationer i urvalet 
Formel 7. Beräkning av medelvärde. 

Observationerna i ett urval kan delas upp ytterligare i så kallade kvartiler. Datan delas 

då upp i fyra delar, där varje del innehåller 25 % av observationerna. Den första 

kvartilen rymmer således 25 % av alla observationer, den andra kvartilen (medianen) 

rymmer 50 % av alla observationer och den tredje kvartilen rymmer 75 % av alla 

observationer. (Anderson et al., 2007, s. 70) Fem värden identifieras vid denna 

uppdelning; minsta värdet, första kvartilen, andra kvartilen eller medianen, tredje 

kvartilen samt största värdet (Anderson et al., 2007, s. 85). 

 
Minsta värdet                                 Q1        Median       Q3                                Största värdet 
Figur 8. Uppdelning av observationer i ett urval i fem värden. Källa: Free Books Online. 
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Variansen är ytterligare ett ofta använt numeriskt mätvärde. Förutom att mäta var 

värdena ligger i relation till varandra är det också intressant att veta hur värdena 

varierar. Variansen är ett mått på differensen mellan varje observation och medelvärdet. 

När variansen beräknas för ett urval, och inte en hel population, divideras differensen 

mellan varje observation och medelvärdet med antalet observationer subtraherat med 

ett. Detta resulterar i en väntevärdesriktig uppskattning av den aktuella populationens 

varians. (Anderson et al., 2007, s. 74-75)  

 

   
         

   
 

   = varians för ett urval 

   = värde på variabel x för observation i  

   = medelvärde för ett urval 

  = antal observationer i urvalet 
Formel 8. Beräkning av varians. 

Variansen, vilket betecknas med den grekiska bokstaven   , är som synes upphöjd till 

två vilket gör att variansen i sin natur är svår att tolka och analysera. Genom att räkna ut 

kvadratroten ur variansen   , det vill säga standardavvikelsen  , får man ett värde som 

är lättare att analysera då standardavvikelsen mäts i samma enhet som den ursprungliga 

datan. Standardavvikelsen mäter hur mycket observationerna i genomsnitt avviker från 

medelvärdet. (Anderson et al., 2007, s. 77)  
 

      
  = standardavvikelse för ett urval 

   = varians för ett urval 
Formel 9. Beräkning av standardavvikelse. 

För att erhålla information om medelvärde, de olika kvartilerna, högsta och lägsta värde 

samt standardavvikelse för vårt urval använde vi följande tillvägagångssätt i SPSS: 

Analyze  Descriptive Statistics  Frequencies. Vi valde sedan aktuella variabler och 

den statistik som var av intresse, det vill säga alla de beroende och oberoende 

variablerna samt de statistiska värdena som nämns ovan, varefter SPSS försåg oss med 

önskad information.  

4.7.2 Korrelation 

Korrelation mäter samband mellan två variabler. Mer specifikt mäter korrelation 

huruvida det finns ett linjärt samband mellan två variabler. Om alla observationer i en 

undersökning faller in i en positivt lutande linje så antar korrelationskoefficienten värdet 

+1. Korrelationskoefficient +1 motsvarar alltså ett perfekt linjärt positivt samband 

mellan två variabler. Om alla observationer istället faller in i en negativt lutande linje så 

antar korrelationskoefficienten värdet -1, vilket motsvarar perfekt linjärt negativt 

samband mellan två variabler. Korrelationskoefficienten antar sålunda alltid ett tal inom 

intervallet -1 till +1. Ju närmare värdet 0 korrelationskoefficienten antar, desto svagare 

korrelation existerar mellan de två variablerna där korrelationskoefficienten 0 motsvarar 

att inget linjärt samband existerar mellan de två variablerna. (Anderson et al., 2007, s. 

94-95) Korrelation visar alltså om det finns något linjärt samband mellan två variabler. 

Korrelationen visar dock inte nödvändigtvis på om orsak-verkan samband existerar 

mellan två variabler. Hög korrelation mellan två variabler behöver alltså inte innebära 

att en förändring av den ena variabeln kommer att medföra en förändring av den andra 

variabeln. (Anderson et al., 2007, s. 95)  
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    = korrelationskoefficient för ett urval 

    = kovarians för ett urval 

   = standardavvikelse för x i urvalet 

   = standardavvikelse för y i urvalet 
Formel 10. Beräkning av korrelationskoefficient. 

För att undersöka korrelationen mellan de olika variablerna vi vår undersökning 

använde vi följande förfaringssätt i SPSS: Analyze  Correlate  Bivariate. Här valde 

vi sedan aktuella variabler samt att göra ett två-sidigt Pearson test. 

4.7.3 Multipel regressionsanalys 

Regressionsanalys används för att visa hur variabler är relaterade till varandra. Medan 

korrelationen mäter hur varje enskild variabel var för sig är associerad med den 

beroende variabeln, så tar regressionsanalysen hänsyn till alla variabler som ingår i 

regressionsanalysen när den mäter hur starkt associerad en variabel är till den beroende 

variabeln. Det kan således exempelvis vara fallet att en variabel är signifikant 

associerad med den beroende variabeln (bestäms till exempel genom att jämföra ett p-

värde med aktuell signifikansnivå) i korrelationsanalysen men inte i 

regressionsanalysen.  

 

Den variabel som ska förklaras eller förutspås kallas den beroende variabeln (y) medan 

de variabler som används för att förklara eller bestämma den beroende variabeln kallas 

oberoende variabler (x). De oberoende variablerna kan vidare delas in i experimentella 

variabler och kontrollvariabler. I en enkel regressionsanalys finns det endast en 

oberoende variabel medan det i en multipel regressionsanalys finns mer än en 

oberoende variabel. (Anderson et al., 2007, s. 560) β-koefficienten visar hur starkt 

sambandet mellan den beroende variabeln och respektive oberoende variabel är. Mer 

specifikt representerar varje β hur den beroende variabeln förändras om den aktuella 

oberoende variabeln förändras med en enhet givet att övriga oberoende variabler är 

oförändrade. (Anderson et al., 2007, s. 567) Slump variabeln (ε) representerar de 

variationer i den beroende variabeln som inte kan förklaras av någon av de oberoende 

variablerna. Denna slump variabel antas vanligtvis vara noll. (Anderson et al., 2007, s. 

496, 572).  

 
 

                     
   

  = beroende variabel 

  = parameter 

  = oberoende variabel 

  = slump variabel 
Formel 11. Modell för multipel regressionsanalys. 

Regressionen undersökte vi via SPSS genom att använda: Analyze  Regression  

Linear där vi sedan valde Beta_adj som beroende variabel och övriga variabler som 

oberoende variabler. Metoden för regressionen i SPSS var ”Enter”. Ett p-värde erhålls 

för varje oberoende variabel när en regressionsanalys utförs i SPSS. Därmed går det att 

dra slutsatser om de oberoende variablerna signifikant förklarar variationen i den 

beroende variabeln på ett bra sätt. 
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4.7.4 Hypotestest 

Hypotestest används för att bestämma om ett antagande om en parameter bör förkastas 

eller inte. Efter att ett antagande om någonting har gjorts formuleras en nollhypotes (Ho) 

och en alternativ hypotes (H1) vilka är motsatser till varandra. (Anderson et al., 2007, s. 

288) När forskningshypoteser formuleras representerar vanligtvis den alternativa 

hypotesen det önskvärda eller på förhand betrodda resultatet, och nollhypotesen 

representerar följaktligen motsatsförhållandet. Insamlad data från ett urval används 

sedan för att testa de uppställa hypoteserna, detta resulterar antingen i att nollhypotesen 

inte kan förkastas eller att nollhypotesen kan förkastas och att den alternativa hypotesen 

därmed antas vara sann. (Anderson et al., 2007, s. 290)  

4.7.5 P-värde  

P-värdet mäter det stöd, eller brist på stöd, för nollhypotesen som det insamlade 

materialet från ett urval innebär. P-värdet bestämmer därmed om nollhypotesen bör 

förkastas eller ej vid en viss signifikansnivå. Det finns flera metoder för att bestämma 

huruvida en nollhypotes bör förkastas eller ej, men på senare tid har användandet av p-

värdet för detta ändamål blivit den föredragna metoden. (Anderson et al., 2007, s. 298) 

 

P-värdet är till sin natur en sannolikhet och beräknas med hjälp av en teststatistika. 

Eftersom det är en sannolikhet antar p-värdet alltid ett värde mellan 0 och 1. Som en 

allmän regel gäller att ju lägre värde p-värdet antar, desto mindre stöd finns för 

nollhypotesen. Ett lågt p-värde indikerar därmed att nollhypotesen bör förkastas medan 

ett högt p-värde indikerar att nollhypotesen är sann och bör därför inte förkastas. 

(Anderson et al., 2007, s. 298-300) I vår regressionsanalys erhåller vi p-värden för varje 

koefficient som inkluderas i regressionen.  

4.7.6 Determinationskoefficienten  

Determinationskoefficienten (R
2
) är ett mått på hur mycket variationen i den beroende 

variabeln gemensamt kan förklaras av de oberoende variablerna (Anderson et al., 2007, 

s. 570). Måttet ligger mellan 0 och 1 och kan utläsas som ett procenttal, det vill säga en 

determinationskoefficient på 0,5 visar att 50 % av variationen i den beroende variabeln 

förklaras av de oberoende variablerna. 

 

När fler oberoende variabler inkluderas i en regression ökar oftast värdet på 

determinationskoefficienten. För att ta hänsyn till antalet oberoende variabler är det 

vanligt att använda en justerad determinationskoefficient vilken justerar ner måttet på 

determinationskoefficienten något. (Anderson et al., 2007, s. 570)  

4.7.7 F-test och t-test 

F-test används för att testa signifikansen av en regressionsanalys vid en i förväg vald 

signifikansnivå. F-testet visar om det finns något signifikant samband mellan den 

beroende variabeln och alla de oberoende variablerna i en multipel regressionsanalys. 

Genom att utföra F-test erhålls statistiska bevis som kan styrka beslut angående om en 

nollhypotes kan förkastas eller ej. Om nollhypotesen har förkastats ger F-testet 
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statistiska bevis att en eller fler av de oberoende variablerna är signifikant. Om istället 

nollhypotesen inte har förkastas kan F-testet inte förmedla statistiska bevis om 

existensen av ett signifikant samband mellan någon av de oberoende variablerna och 

den beroende variabeln. Om det visar sig att F-testet är signifikant kan ett t- test utföras 

för att avgöra signifikansen av de individuella parametrarna. (Anderson et al., 2007, s. 

573-577)  

4.7.8 Multikollinearitet 

Multikollinearitet syftar till korrelation mellan de oberoende variablerna i en multipel 

regressionsanalys. I de flesta fall förekommer en viss grad av korrelation mellan de 

oberoende variablerna. Endast låg multikollinearitet medför oftast inga problem för 

studien, men om hög grad av korrelation finns kan den höga graden av 

multikollinearitet medföra problem vid skattningen av modellen. En hög grad av 

korrelation mellan de oberoende variablerna innebär att någon eller några av de 

oberoende variablerna inte har någon signifikant inverkan på den beroende variabeln 

eftersom det finns en annan oberoende variabel i modellen som påverkar den beroende 

variabeln på i stort sett samma sätt. För att testa om det kan finnas problem med 

multikollinaritet i en modell går det att kontrollera VIF (Variance Inflation Factor) för 

varje oberoende variabel i den aktuella modellen. En tumregel vad gäller VIF är att om 

VIF för en variabel är större än 10 så kan detta innebära multikollinaritetsproblem. 

(Anderson et al., 2007, s. 577-578)  
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5 EMPIRI 
 

I empirikapitlet redovisar vi de resultat vi har erhållit när vi har utfört statistiska tester 

i SPSS. Kapitlet inleds med en redogörelse av vilket bortfall vi har haft i vår 

underökning. Vi fortsätter sedan med att presentera deskriptiv statistik samt resultat 

från korrelationsanalys, regressionsanalys och känslighetsanalys först för vår modell 

för betavärde och sedan för vår modell för köp- och säljkurs. Kapitlet avslutas med ett 

jämförelsetest för koefficienterna i båda modellerna. 
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5.1 Bortfall 

I vår undersökning har vi, enligt utförligare beskrivning i metodkapitlet, valt att 

inkludera ett urval bestående av de 40 största bankerna i Europa. Av dessa 40 banker 

har vi haft ett bortfall bestående av sju banker. Dessa är:  

 Société Générale Group (Frankrike). 

 Banco Santander (Spanien). 

 Credit Suisse Group (Schweiz). 

 Banca MPS (Italien). 

 Banque Nat de Belgique (Belgien). 

 SNS Reaal (Nederländerna). 

 National Bank of Greece (Grekland).  

Orsaken till bortfallet är för en bank, Société Générale Group, svårigheter att få tillgång 

till deras årsredovisning. Orsaken till bortfall för de övriga sex bankerna är bristfällig 

eller ingen information om de tre olika värderingsnivåerna enligt vilka finansiella 

instrument värderas till verkligt värde i deras respektive årsrapporter.  

5.2 Betavärde 

5.2.1 Deskriptiv statistik 

Tabell 1 nedan är en summerande tabell med deskriptiv statistik som är hänförligt till 

vår modell för betavärde. Begreppsförklaringar finns angivna i Appendix 3 och en 

fullständig tabell, som även inkluderar statistik som är hänförligt till vår modell för köp- 

och säljkurs, finns angiven i Appendix 4. Vi börjar med att redogöra för de beroende 

variablerna för att sedan granska de experimentella variablerna och slutligen kort 

nämna kontrollvariablerna. 

 

I detta avsnitt om deskriptiv statistik kommer vi att presentera ett antal extrema värden, 

så kallade outliers, som vårt datamaterial inkluderar för de olika variablerna. Vi har 

inledningsvis valt att inte exkludera några av bankerna som representerar outliers från 

vårt datamaterial. Anledningen till detta är att de olika bankerna endast uppvisar 

extrema värden för en variabel. Det är således inte ett återkommande mönster att det är 

samma bank som representerar extrema värden för flera olika variabler. Vi anser därför 

att det är värdefullt att inkludera alla bankerna i undersökningen. Senare i 

regressionsanalysen kommer vi dock att utföra en känslighetsanalys där vi exkluderar 

de banker som antar extrema värden för att undersöka vilken påverkan det får för våra 

resultat.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik, betavärde. 

Enligt vad som kan utläsas ur Tabell 1 om de beroende variablerna varierar värdena för 

den första beroende variabeln, betavärde för eget kapital (Beta), för de olika bankerna 

relativt mycket medan den andra beroende variabeln, justerat betavärde (Beta_adj), 

antar något mer samlade 

värden. Detta kan 

konstateras genom att i 

Tabell 1 studera 

relationerna mellan det 

största värdet, 

respektive kvartil samt 

det minsta värdet. 

Vidare ser vi att 

betavärdet (Beta) antar 

ett väldigt lågt lägsta 

värde, vilket bekräftas i 

lådagrammet i Figur 9 

där vi kan se att det 

lägsta värdet 

representerar en outlier 

bestående av den 

holländska banken Van Lanschot (0,331). Datamaterialet för det justerade betavärdet 

(Beta_adj) innehåller däremot inte någon outlier.  

 

Vi fortsätter med att granska de experimentella variablerna i form av finansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde. I Tabell 1 kan vi utläsa att hos de banker som 

Figur 9. Lådagram för betavärde och justerat betavärde. 
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inkluderades i vårt urval 

utgörs de totala 

tillgångarna i genomsnitt 

till 31,12 % av finansiella 

tillgångar värderade till 

verkligt värde (VVT). Vi 

ser vidare att 

standardavvikelsen för de 

finansiella tillgångarna 

värderade till verkligt 

värde är relativt hög, 16 

%. Ur Tabell 1 kan vidare 

utläsas att av de totala 

finansiella tillgångarna 

värderade till verkligt 

värde har värderingen i 

störst utsträckning skett enligt nivå 2, där finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde enligt nivå 2 (VVT2) utgör 18,24 % av de totala tillgångarna. Värderingen har 

därefter mest frekvent skett enligt nivå 1 (VVT1) (11,35 %) medan nivå 3 (VVT3) har 

använts i minst utsträckning (1,54 %). I lådagrammet i Figur 10 kan vidare utläsas att 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 (VVT3) inkluderar ett 

antal outliers medan övriga variabler (VVT, VVT1, VVT2) antar relativt samlade 

värden. De banker som har betydligt högre värden för finansiella tillgångar värderade 

till verkligt värde enligt nivå 3 (VVT3) är den belgiska banken Dexia (9,02 %) samt 

norska banken DnB NOR (8,38 %)  

 

Vidare till de experimentella variablerna i form av finansiella skulder värderade till 

verkligt värde. I Tabell 1 kan vi utläsa att hos de banker som inkluderas i vårt urval 

utgörs de totala 

tillgångarna, det vill säga 

summan av eget kapital 

och skulder, i genomsnitt 

till 19,71 % av finansiella 

skulder värderade till 

verkligt värde (VVS). 

Finansiella skulder utgör 

alltså en mindre 

procentandel jämfört med 

finansiella tillgångar 

(31,12 %), vilket 

bekräftar vårt val att 

främst fokusera på 

finansiella tillgångar vid 

analysen. Ur Tabell 1 kan 

Figur 10. Lådagram för VVT, VVT1, VVT2 och VVT3. 

Figur 11. Lådagram för VVS, VVS1, VVS2 och VVS3. 
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vidare utläsas att av de totala finansiella skulderna värderade till verkligt värde har 

värderingen i störst utsträckning skett enligt nivå 2 (VVS2) (16,13 %) följt av nivå 1 

(VVS1) (2,88 %) och minst frekvent enligt nivå 3 (VVS3) (0,70 %) vilket även var 

fallet för finansiella tillgångar. I lådagrammet i Figur 11 kan vi utläsa att skulder 

värderade till verkligt värde enligt nivå 1 (VVS1) respektive nivå 3 (VVS3) innehåller 

observationer med extremt höga värden medan övriga variabler (VVS, VVS2) antar 

relativt samlade värden. För finansiella skulder värderade till verkligt värde enligt nivå 

1 (VVS1) finns två utstickande värden, varav det mest extrema värdet representeras av 

danska banken Danske Bank Group (19,22 %) medan finansiella skulder värderade till 

verkligt värde enligt nivå 3 (VVS3) inkluderar en extrem outlier representerad av 

banken Swedbank (7,93 %). 

 

Vi kommer inte att ha någon utförlig redogörelse för kontrollvariablerna. Värt att 

notera är dock att skuldsättningsgraden för bankerna i genomsnitt är hela 94,82 % med 

en relativt låg standardavvikelse, 2,33 %. Skuldsättningsgraden beräknas som bekant 

som skulder dividerat med totala tillgångar, eftersom banker normalt har en betydande 

andel skulder i förhållande till eget kapital är den höga skuldsättningsgraden förväntad. 

5.2.2 Korrelationsanalys 

Tabell 2 nedan är en sammanställning över korrelationen mellan alla variabler i vår 

modell för betavärde. Tabellen visar korrelation uttryckt i Pearsons 

korrelationskoefficient, vilket varierar mellan -1 och 1. En korrelationskoefficient på 1 

återger ett maximalt positivt samband medan -1 visar ett maximalt negativt samband. 

Tabellen visar även p-värden vilket indikerar signifikans på tre olika nivåer; 10, 5 

respektive 1 procent. P-värdena gäller för två-sidiga tester för signifikans. För att vara 

signifikant krävs ett p-värde som är mindre än 0,1 (10 procentsnivån), 0,05 (5 

procentsnivån) respektive 0,01 (1 procentsnivån). Starkast korrelation råder mellan 

variablerna som är signifikant på 1 procentsnivån. Begreppsförklaringar finns angivna i 

Appendix 3 och en större version av tabellen finns angiven i Appendix 5. Vi inleder 

med att redogöra för de beroende variablerna i vår regressionsanalys för att sedan 

granska korrelationen mellan de oberoende variablerna. Det är dock viktigt att redan 

här poängtera att de förhållanden som redovisas nedan endast gäller när vi enskilt ser till 

korrelationen mellan respektive oberoende variabel till den beroende variabeln. Hur väl 

variablerna gemensamt förklarar variationen i den beroende variabeln kommer att 

undersökas i vår regressionsanalys. 
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Tabell 2. Korrelationsanalys, betavärde. 

Vi inleder med en granskning av de beroende variablerna. Från Tabell 2 kan vi utläsa 

att betavärdet för eget kapital (Beta) endast är signifikant korrelerad med två andra 

variabler på 10 procentsnivån, nämligen justerat betavärde (Beta_adj) och finansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 2 (VVT2). Dessa två variabler antar 

även de högsta värdena på korrelationskoefficienterna (0,334 respektive 0,331). Det 

justerade betavärdet (Beta_adj) tycks vara starkare korrelerad med fler variabler än vad 

betavärdet för eget kapital (Beta) är, med korrelationskoefficienter som antar mer 

extrema värden. Sex variabler är signifikant korrelerade med det justerade betavärdet 

(Beta_adj), där starkast korrelation finns till skuldsättningsgraden med en negativ 

korrelation på -0,842 (signifikant på 1 procentsnivån). Detta är tämligen naturligt då en 

högre andel skulder hos bankerna innebär en lägre andel eget kapital och per automatik 

ger ett lägre justerat betavärde.  

 

Vad gäller korrelationen mellan det justerade betavärdet (Beta_adj) och de olika 

variablerna för finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde kan vi 

något överraskande konstatera att samtliga variabler, således även de finansiella 

tillgångarna, är negativt korrelerade till det justerade betavärdet (Beta_adj). Vid 

jämförelse med Riedl & Serafeims (2009) resultat från deras korrelationstest kan vi 

konstatera att även de erhöll negativa koefficienter framför dessa variabler. Ser vi till de 

finansiella tillgångarna är sammanlagda finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde (VVT) och finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 2 

(VVT2) och enligt nivå 3 (VVT3) signifikant korrelerade med det justerade betavärdet 

(Beta_adj) på 10 procentsnivån. Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt 

nivå 1 (VVT1) är dock inte signifikant korrelerad och dess korrelationskoefficient antar 

minst negativt värde av de finansiella tillgångarna. På den finansiella skuldsidan finns 

inte lika stark korrelation med det justerade betavärdet (Beta_adj). Vi finner dock en 
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signifikant korrelation på 10 procentsnivån till sammanlagda finansiella skulder 

värderade till verkligt värde (VVS) samt till finansiella skulder värderade till verkligt 

värde enligt nivå 2 (VVS2). 

 

Vi avslutar med att granska korrelationen mellan de oberoende variablerna, eller mer 

specifikt korrelation mellan finansiella tillgångar och skulder. Banker som har mycket 

respektive lite finansiella tillgångar värderade till verkligt värde (VVT) verkar också ha 

mycket respektive lite finansiella skulder värderade till verkligt värde (VVS) eftersom 

korrelationen mellan dessa två variabler är mycket starkt positiv (korrelationskoefficient 

= 0,907 och p-värde = 0,000). Korrelationen mellan den sammanlagda posten för 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde (VVT) och de separata 

värderingsnivåerna för finansiella tillgångar (VVT1,VVT2,VVT3) är stark med 

undantag för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 (VVT3) 

som inte tycks ha så stor vikt av de finansiella tillgångarna. Detta framgick även vid 

analysen av deskriptiv statistik som visade att medelvärdet endast var 1,54 % av de 

totala tillgångarna. Vad gäller samband mellan den sammanlagda posten för finansiella 

skulder värderade till verkligt värde (VVS) och de tre separata värderingsnivåerna för 

finansiella skulder (VVS1,VVS2, VVS3) är alla nivåerna starkt positivt korrelerade 

med totala finansiella skulder värderade till verkligt värde (VVS). Gemensamt för både 

totala finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde (VVT, VVS) är att 

den absolut starkaste korrelationen finns till finansiella tillgångar respektive skulder 

värderade till verkligt värde enligt nivå 2 (VVT2, VVS2), med korrelationskoefficienter 

på 0,944 respektive 0,954 och p-värden som är 0,000 i båda fallen. Gemensamt är också 

att totala finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde (VVT, VVS) 

uppvisar ett perfekt respektive starkt negativt samband till övriga tillgångar (ÖT) 

respektive övriga skulder (ÖS). Detta faller sig logiskt eftersom att de tillgångar 

respektive skulder som inkluderas i den ena variabeln alltid respektive oftast exkluderas 

från den andra variabeln. Även Riedl & Serafeims (2009) resultat visade på perfekt 

respektive stark negativ korrelation mellan dessa variabler. Den starka korrelationen 

kommer senare att ha betydelse för vår regressionsanalys. 

5.2.3 Regressionsanalys 

Tabell 3 nedan visar resultaten från våra regressionsanalyser för betamodellen. En större 

version av tabellen finns även angiven i Appendix 6. Enligt vad som kan utläsas i Tabell 

3 nedan utför vi flera olika regressionstest med olika variabler inkluderade i varje, i 

enlighet med hur Riedl & Serafeim (2009) utförde deras regressionsanalys. I samtliga 

regressionsanalyser är den beroende variabeln det justerade betavärdet (Beta_adj). 

Tabellerna inkluderar koefficienterna för konstanten och för respektive oberoende 

variabel, vilket visar vilken betydelse den oberoende variabeln har för att förklara 

variationen i den beroende variabeln. Vidare inkluderar tabellerna vårt förväntade 

tecken framför koefficienterna samt p-värden för respektive oberoende variabel, vilket 

anger signifikans för respektive oberoende variabel. I Tabell 3 inkluderas även Variance 

Inflation Factor (VIF) för varje variabel. Slutligen redovisar vi också F-värdet, p-värdet 

och den justerade förklaringsgraden för respektive regression. 
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Vid uförandet av regressionsanalysen i SPSS använde vi en funktion (enter method) 

som infogar alla variabler i modellen på samma gång. Funktionen tar hänsyn till om de 

oberoende variablerna har betydelse för modellen eller inte. Om faktorer exkluderas 

från en regressionsanalys kan detta bero på att några av de oberoende variablerna som 

ingår i modellen är starkt korrelerade med varandra, det råder alltså multikollinearitet 

mellan variablerna. Om det finns flera variabler som förklarar samma sak i en multipel 

regressionsanalys så inkluderar SPSS sålunda endast en av dessa variabler, den eller de 

andra variablerna exkluderas.  

 

 
Tabell 3. Regressionsanalys 1, betavärde. 

I enlighet med Riedl & Serafeim (2009) har vi valt att utföra fyra olika regressionstest 

med endast ett begränsat antal variabler inkluderade i varje test. Tabell 3 visar resultaten 

från regressionstesten. Vi har utfört två basregressioner där den första inkluderar 

kontrollvariablerna övriga tillgångar (ÖT) och skuldsättningsgrad samt den 

gemensamma posten för finansiella tillgångar (VVT) medan den andra basregressionen 

inkluderar både de totala finansiella tillgångarna värderade till verkligt värde (VVT) och 

de totala finansiella skulderna värderade till verkligt värde (VVS) samt 

kontrollvariablerna övriga tillgångar (ÖT) och övriga skulder (ÖS). Notera att totala 

finansiella skulder (VVS) och övriga skulder (ÖS) endast är en uppdelning av 

skuldsättningsgraden, då summan av dessa två är lika med skuldsättningsgraden (vilket 

vi härledde i metodkapitlet). Basregressionerna använder vi endast för att se om de 

sammanlagda finansiella tillgångarna (VVT) respektive de sammanlagda finansiella 

skulderna (VVS) har någon betydelse för det justerade betavärdet. Vidare utförde vi en 

regression med tillgångar där samtliga värderingsnivåer för de finansiella tillgångarna 

(VVT1, VVT2, VVT3) är inkluderade tillsammans med den gemensamma posten för 

finansiella skulder (VVS). Slutligen utfördes en regression med alla tre värderingsnivåer 

för både finansiella tillgångar och finansiella skulder (VVT1, VVT2, VVT3, VVS1, 

VVS2, VVS3). Vid utförandet av regressionsanalyserna har vi, enligt vad vi nämnde 

tidigare i kapitlet om praktisk metod, valt att inkludera en konstant i modellen för 

betavärde vilket Riedl & Serafeim (2009) inte gjorde. Anledningen till att vi 

inkluderade konstanten i våra regressionsanalyser är att konstanten visar sig vara 

signifikant i alla regressioner (p-värden på 0,000). Vid exkludering av konstanten, det 
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vill säga vid antagandet att när den beroende variabeln är noll så är även de oberoende 

variablerna noll, antar variablerna i samtliga våra regressioner i princip uteslutande 

väldigt höga VIF värden. 

 

I Tabell 3 kan vi utläsa att samtliga fyra regressioner antar låga p-värden och höga F-

värden. Detta innebär således att samtliga regressioner är signifikanta. Vidare kan vi 

utläsa att den justerade förklaringsgraden för samtliga regressioner är relativt hög, vilket 

innebär att de oberoende variablerna i relativt hög grad förklarar variationen i den 

beroende variabeln. Eftersom Riedl & Serafeim (2009) inte specificerar 

förklaringsgraden för deras regressioner av betamodellen är en jämförelse med deras 

förklaringsgrad inte möjlig. 

 

Våra förväntade tecken på koefficienterna vid utförandet av regressionerna finns 

specificerade i Tabell 3. Vi kan konstanterna att variablerna i stor utsträckning antar 

värden i enlighet med detta. I Tabell 3 kan vi vidare utläsa att SPSS har exkluderat en 

variabel i varje regressionsanalys. I de två basregressionerna har finansiella tillgångar 

värderade till verkligt värde (VVT) exkluderats och i regressionen med tillgångar samt 

med tillgångar och skulder har övriga tillgångar (ÖT) exkluderats. Detta beror på att det 

råder multikollinearitet mellan sammanlagda finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde (VVT) och övriga tillgångar (ÖT). På samma sätt råder multikollinearitet även 

mellan finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt de tre 

värderingsnivåerna (VVT1, VVT2, VVT3) och övriga tillgångar (ÖT). Detta bekräftas 

tydligt i korrelationsanalysen där vi konstaterade att perfekt negativ korrelation 

föreligger mellan finansiella tillgångar värderade till verkligt värde (VVT) och övriga 

tillgångar (ÖT). Vi finner ingen förklaring till varför Riedl & Serafeim (2009) 

inkluderade dessa båda variabler (VVT, ÖT) i deras regressionsanalys då variablerna 

även i deras studie är perfekt negativt korrelerade.  

 

I Tabell 3 finns även VIF-faktorn för varje variabel specificerad, där låga värden på VIF 

tyder på att det inte föreligger problem med multikollinearitet. Vi kan konstatera att våra 

variabler antar låga värden på VIF, med undantag för finansiella skulder värderade till 

verkligt värde (VVS) och värdering enligt nivå 2 (VVS2) i kombination med övriga 

skulder (ÖS). Detta beror således på att multikollinearitet råder mellan dessa variabler, 

vilket bekräftas i korrelationsanalysen där stark negativ korrelation föreligger mellan 

totala finansiella skulder värderade till verkligt värde (VVS) respektive enligt nivå 2 

(VVS2) och övriga skulder (ÖS). Ingen variabel exkluderas dock eftersom det inte 

föreligger perfekt negativ korrelation.  

 

Vårt fokus, med hänsyn till vår hypotes, är att kontrollera om det justerade betavärdet 

ökar med högre värderingsnivå hos de finansiella tillgångarna. Det innebär i så fall 

högre koefficienter för högre värderingsnivå hos de finansiella tillgångarna (VVT1, 

VVT2, VVT3), där alltså värdering enligt nivå 1 antar lägst koefficient och värdering 

enligt nivå 3 antar högst koefficient. Två regressioner inkluderar de tre olika 

värderingsnivåerna, regression med tillgångar och regression med tillgångar och 
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skulder. I dessa två regressioner antar koefficienterna värdena 0,001/0,016 för nivå 1 

(VVT1), 0,061/0,069 för nivå 2 (VVT2) och -0,009/0,030 för nivå 3 (VVT3). Det 

förutspådda mönstret med ökande koefficienter föreligger sålunda inte. Vi kan även se 

att koefficienterna inte är signifikanta eftersom de antar höga p-värden. I Riedl & 

Serafeims (2009) motsvarande regressioner antog deras koefficienter värdena 

1,254/1,266 för nivå 1, 1,314/1,300 för nivå 2 och 1,470/1,485 för nivå 3. De kunde 

alltså observera en ökning av koefficienterna för finansiella tillgångar över de tre 

värderingsnivåerna, sambandet var dessutom signifikant.  

 

Vi vill vidare även kontrollera om liknande förhållande gäller för finansiella skulder 

(VVS1, VVS2, VVS3), fast med ökande negativa koefficienter för de olika 

värderingsnivåerna. Endast regressionen med tillgångar och skulder inkluderar de tre 

olika värderingsnivåerna för finansiella skulder. Koefficienterna antar i den 

regressionen värdena -1,393 för nivå 1 (VVS1), -1,358 för nivå 2 (VVS2) och -1,527 

för nivå 3 (VVS3), med låga p-värden. Vi kan sålunda observera en mindre negativ 

koefficient från nivå 1 till nivå 2 men en mer negativ koefficient för nivå 2 jämfört med 

nivå 3. I Riedl & Serafeims (2009) regression antog koefficienterna värdena -1,311 för 

nivå 1, -1,195 för nivå 2 och -2,393 för nivå 3. Deras relation mellan de olika 

värderingsnivåerna var därmed densamma som vår med skillnaden att deras samband 

var statistiskt signifikant. 

 

Med anledning av de höga värdena på VIF som ett antal variabler antog i regressionerna 

ovan, vilka utfördes i enlighet med Riedl & Serafeims (2009) regressioner, har vi valt 

att utföra ytterligare tre regressioner. I den första av dessa inkluderar vi endast de tre 

värderingsnivåerna för finansiella tillgångar (VVT1, VVT2, VVT3), i den andra 

inkluderar vi de tre värderingsnivåerna för finansiella skulder (VVS1, VVS2, VVS3) 

och i den tredje regressionen inkluderar vi de tre värderingsnivåerna för både finansiella 

tillgångar och skulder (VVT1, VVT2, VVT3, VVS1, VVS2, VVS3). I dessa 

regressioner har vi således inte inkluderat övriga tillgångar (ÖT) eller övriga skulder 

(ÖS), vilka medförde höga VIF-faktorer och därmed problem med multikollinearitet i 

regressionstesterna ovan. Resultaten från de nya regressionerna framgår i Tabell 4 

nedan, en större version av tabellen återfinns i Appendix6. 
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Tabell 4. Regressionsanalys 2, betavärde. 

I Tabell 4 kan vi inledningsvis utläsa att det inte föreligger problem med 

multikollinearitet i någon av de nya regressionerna eftersom VIF-faktorn för samtliga 

variabler antar värden som är lägre än tio. Alla de nya regressionerna antar dock relativt 

låg justerad förklaringsgrad, vilket således innebär att de oberoende variablerna i relativt 

låg grad förklarar variationen av den beroende variabeln i respektive regression. Vi kan 

även se att endast regressionen med tillgångar och skulder är signifikant, där F-värdet 

antar högt värde och p-värdet är lågt. I Tabell 4 kan vi även utläsa att det förväntade 

tecknet framför respektive koefficient överensstämmer med förväntningen för de 

finansiella skulderna men inte för de finansiella tillgångarna.  

 

Vad gäller relationen mellan koefficienterna för respektive värderingsnivå kan vi, 

liksom tidigare, inte se något mönster med ökande koefficienter över 

värderingsnivåerna för de finansiella tillgångarna. I de två regressioner där finansiella 

tillgångar ingår antar koefficienterna värdena -0,056/-0,048 för nivå 1 (VVT1), -0,057/-

0,067 för nivå 2 (VVT2) och -0,509/-0,569 för nivå 3 (VVT3). Relationen mellan de 

olika nivåerna för finansiella tillgångar är sålunda det motsatta jämfört med vår 

förväntan, det vill säga minskande över värderingsnivåerna. För de finansiella 

skulderna, som även de ingår i två regressioner, antar koefficienterna värdena -0,049/-

0,049 för nivå 1 (VVS1), -0,080/-0,024 för nivå 2 (VVS2) och -0,140/-0,038 för nivå 3 

(VVS3). Koefficienterna för de finansiella skulderna antar sålunda det förväntade 

mönstret med ökande negativa koefficienter i en av regressionerna men inte i den andra. 

För både de finansiella tillgångarna och skulderna gäller antar dock samtliga 

koefficienter höga p-värden vilket innebär att de inte är statistiskt signifikanta. 

5.2.4 Känslighetsanalys 

Vi har valt att utföra en känslighetsanalys eftersom vi i kapitlet om deskriptiv statistik 

kunde observera ett antal extrema värden, så kallade outliers, i datamaterialet för några 

variabler. Som grund för vår känslighetsanalys har vi sålunda valt att exkludera banker 

som representerar outliers för de olika variablerna. Enligt vad vi kunde konstatera i 

avsnittet om deskriptiv statistik förekommer två extremt höga värden för finansiella 

tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 (VVT3), ett extremt värde för 
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finansiella skulder värderade till verkligt värde enligt nivå 1 (VVS1) samt ett extremt 

värde för finansiella skulder värderade till verkligt värde enligt nivå 3 (VVS3). I kapitlet 

om deskriptiv statistik konstaterade vi vidare att dessa outliers representeras av den 

danska banken Danske Bank Group, den belgiska banken Dexia, den norska banken 

DnB NOR samt den svenska banken Swedbank. Med bas av detta har vi valt att 

genomföra en känslighetsanalys där vi exkluderar dessa fyra banker. Värt att notera är 

att vid känslighetsanalysen för betavärdet har vi valt att inkludera den holländska 

banken Van Lanschot. Denna bank representerade en outlier för variabeln betavärde, 

men antar inte det lägsta värdet i datamaterialet för den beroende variabeln justerat 

betavärde. 

 

 
Tabell 5. Känslighetsanalys, betavärde. 

Tabell 5 visar resultatet från vår känslighetsanalys, en större tabell återfinns i Appendix 

7. I Tabell 5 ovan ser vi att F-värdena för de två första regressionerna, som är utförde i 

enlighet med Riedl & Serafeims (2009) regressioner, är höga vilket resulterar i låga p-

värden som är signifikanta. De tre följande regressionerna, vilka representera våra egna 

regressioner som alltså inte är utförda i enlighet med Riedl & Serafeim (2009), antar 

lägre F-värden med högre, ej signifikanta p-värden. Den justerade förklaringsgraden är 

vidare relativt hög för de två första regressionerna och betydligt lägre för de tre följande 

regressionerna.  

 

Mycket intressant att observera är att koefficienterna framför värderingsnivåerna för 

finansiella tillgångar (VVT1, VVT2, VVT3) nu verkar följa det förutspådda mönstret i 

de två första regressionerna som är utförda i enlighet med Riedl & Serafeim (2009). I 

regressionen med tillgångar respektive regressionen med tillgångar och skulder är 

koefficienterna 0,003/0,027 för nivå 1 (VVT1), 0,057/0,039 för nivå 2 (VVT2) och 

0,124/0,206 för nivå 3 (VVT3). Det föreligger alltså ett samband där koefficienterna 

ökar för högre värderingsnivå på tillgångarna i båda regressionerna. När vi ser till p-

värdena för respektive koefficient så ser vi däremot att dessa är höga och ej signifikanta 

varför vi inte med säkerhet har möjlighet att dra slutsatsen att en högre värderingsnivå 

på tillgångarna leder till ett högre betavärde. För följande tre egna regressionerna kan vi 
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dock inte se detta mönster med ökande koefficienter över värderingsnivåerna för de 

finansiella tillgångarna. Vad gäller finansiella skulder så följer inte koefficienterna det 

förutspådda mönstret med mer negativa koefficienter över värderingsnivåerna i de två 

första regressionerna, medan vi kan urskilja detta mönster i de av våra egna regressioner 

där skulderna ingår. I den egna regressionen med skulder respektive den egna 

regressionen med tillgångar och skulder är koefficienterna 0,065/0,066 för nivå 1 

(VVS1), -0,087/-0,097 för nivå 2 (VVS2) och -0,574/-0,704 för nivå 3 (VVS3). Här 

föreligger alltså ett samband med ökande negativa koefficienter. Liksom för 

tillgångarna så gäller dock även här att koefficienterna antar höga, ej signifikanta p-

värden.  

5.3 Köp- och säljkurs 

5.3.1 Deskriptiv statistik 

Vi går nu vidare med att presentera resultat som är hänförlig till vår modell för köp- och 

säljkurs, där den deskriptiva statistiken finns presenterad nedan i Tabell 6. 

Begreppsförklaringar finns angivna i Appendix 3 och en fullständig tabell, som även 

inkluderar statistik som är hänförligt till vår modell för betavärde, finns angiven i 

Appendix 4. Vi börjar med att redogöra för den beroende variabeln för att sedan 

granska de experimentella- och kontrollvariablerna. 

 

I likhet med presentationen av deskriptiv statistik för betamodellen, så kommer vi även i 

detta avsnitt om deskriptiv statistik att presentera extrema värden som vårt datamaterial 

innehåller för de olika variablerna. I likhet med ovan kommer vi inledningsvis inte att 

exkludera några av bankerna som representerar outliers från vårt datamaterial eftersom 

de bankerna som representerar outliers för de olika variablerna endast uppvisar extrema 

värden för en variabel. Det är således inte ett återkommande mönster att det är samma 

bank som representerar extrema värden för flera olika variabler och vi anser därför att 

det är värdefullt att inkludera alla bankerna i undersökningen. Vi kommer dock, i likhet 

med tillvägagångssättet vid analysen av betamodellen, att utföra en känslighetsanalys 

där vi exkluderar de banker som antar extrema värden för att undersöka vilken påverkan 

det får för våra resultat.  
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Tabell 6. Deskriptiv statistik, köp- och säljkurs. 

I Tabell 6 kan utläsas att 

den beroende variabeln, 

skillnad mellan köp- och 

säljkurs (Spread), i 

genomsnitt antar värdet 

1,317 i vårt urval med 

en relativt hög 

standardavvikelse som 

antar värdet 1,785. Vi 

kan vidare se att det 

högsta värdet antar ett 

betydligt högre värde än 

medianvärdet, övre och 

nedre kvartilen samt det 

minsta värdet vilka alla 

antar mer samlade 

värden. Detta reflekteras även i lådagrammet i Figur 12 där vi kan se att datamängden 

för Spread innehåller en observation som antar ett extremt värde, representerat av den 

tyska banken Landesbank Berlin (9,32). Datamängden för den beroende variabeln som 

används i regressionsanalysen, LogSpread, inkluderar dock ingen outlier. 

 

Vi fortsätter med att granska de experimentella variablerna. Finansiella tillgångar 

värderade till verkligt värde (VVT, VVT1, VVT2, VVT3) inkluderades även i modellen 

för betavärde, en redogörelse för dessa variabler återfinns således ovan i avsnittet om 

betavärdet. Vad gäller sammanlagda finansiella tillgångar och skulder värderade till 

verkligt värde (VVTS) kan vi i Tabell 6 utläsa att hos de banker som inkluderas i vårt 

Figur 12. Lådagram för Spread och LogSpread. 



 
 

57 
 

urval utgörs de totala tillgångarna och skulderna i genomsnitt till 26,01 % av finansiella 

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde (VVTS). Liksom vad gällde för 

finansiella tillgångar, så är standardavvikelsen för finansiella tillgångar och skulder 

totalt relativt hög, 15,00 %. Vi kan vidare se att av de totala finansiella tillgångarna och 

skulderna värderade till verkligt värde har värderingen i störst utsträckning skett enligt 

nivå 2 (VVTS2) (17,57 %), följt av nivå 1 (VVTS1) (7,29 %) och minst frekvent enligt 

nivå 3 (VVTS3) (1,14 

%). I lådagrammet i 

Figur 13, kan vi utläsa 

att finansiella tillgångar 

och skulder värderade 

till verkligt värde enligt 

nivå 1 (VVTS1) och 

nivå 3 (VVTS3) 

innehåller observationer 

som utgör outliers, 

medan övriga två 

variabler antar relativt 

samlade värden. Dessa 

outliers representeras, 

logiskt nog, av samma 

banker som vi redovisat 

ovan för tillgångarna och skulderna separat nämligen danska banken Danske Bank 

Group för värdering enligt nivå 1 (VVTS1) och belgiska banken Dexia, norska banken 

DnB NOR och svenska banken Swedbank för värdering enligt nivå 3 (VVTS3). 

 

Vi avslutar med en kortfattad granskning av kontrollvariablerna. Ur Tabell 6 kan 

utläsas att av de banker som ingår i urvalet uppgår aktiernas stängningskurser (Pris) i 

genomsnitt till EUR 62,33. Vi kan dock se att standardavvikelsen är väldigt hög för 

denna variabel, hela 158,26, vilket innebär att en stor variation av stängningskursen 

finns inom urvalet. Vi kan vidare utläsa att genomsnittlig avkastning (Risk) i genomsnitt 

uppgår till 4,62 %. Vad gäller den tredje kontrollvariabeln, marknadsvärde för eget 

kapital (Storlek), uppgår marknadsvärdet för eget kapital i vårt urval i genomsnitt till 

MEUR 28275,11 med en relativt stor variation inom urvalet (standardavvikelse på 

27541,802). 

5.3.2 Korrelationsanalys 

I Tabell 7 nedan följer en redovisning av korrelationen mellan samtliga variabler i vår 

modell för köp- och säljkurs. Tabellen visar korrelationen vid 10, 5 respektive 1 procent 

på samma sätt som korrelationstabellen för vår tidigare modell över betavärdet. För 

begreppsförklaringar, se Appendix 3 och för en större version av tabellen, se Appendix 

8. Vi inleder med att granska den beroende variabeln i vår regressionsanalys och går 

sedan över till att kontrollera korrelationen mellan de oberoende variablerna. Vi vill 

dock, liksom ovan vid granskningen av betavärdet, poängtera att förhållandena endast 

Figur 13. Lådagram för VVTS, VVTS1, VVTS2 och VVTS3. 
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gäller när vi enskilt ser till korrelationen mellan respektive oberoende variabel till den 

beroende variabeln.  

 

 
Tabell 7. Korrelationsanalys, köp- och säljkurs. 

Den beroende variabeln LogSpread har ett signifikant samband på 10 procentsnivån 

med fem av de experimentella variablerna samt två av kontrollvariablerna i vår modell. 

Av de experimentella variablerna har bankernas sammanlagda tillgångar värderade till 

verkligt värde (VVT) starkast samband med LogSpread vilka är starkt negativt 

korrelerade med varandra. Även finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt 

nivå 1 (VVT1) och nivå 2 (VVT2) är signifikant negativt korrelerade med LogSpread. 

För finansiella tillgångar och skulder finner vi att sammanlagda finansiella tillgångar 

och skulder värderade till verkligt värde (VVTS) samt värdering enligt nivå 2 (VVTS2) 

är signifikant negativt korrelerade med LogSpread. Vad gäller kontrollvariablerna så är 

LogStorlek och LogPris signifikant negativt korrelerade med den beroende variablen. 

Det kan innebära att ett högre aktiepris medför en lägre spread, liksom att ett företag 

med ett högre värde på det egna kapitalet ofta har en lägre spread.  

 

Vi avslutar med att granska korrelationen mellan de oberoende variablerna. Vi kan se 

att det finns en stark positiv korrelation mellan variablerna totala finansiella tillgångar 

värderade till verkligt värde (VVT) och totala finansiella tillgångar och skulder 

värderade till verkligt värde (VVTS). Detta är rimligt då samma tillgångar finns med i 

båda variablerna. Korrelationen mellan finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde totalt (VVT) och de tre separata värderingsnivåerna (VVT1, VVT2, VVT3) är 

starkt positiv med undantag för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt 
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nivå 3 (VVT3). Stark positiv korrelation finns även mellan finansiella tillgångar och 

skulder värderade till verkligt värde totalt (VVTS) och de tre separata 

värderingsnivåerna (VVTS1, VVTS2, VVTS3). Gemensamt för både totala finansiella 

tillgångar och totala finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde 

(VVT, VVTS) är att den absolut starkaste korrelationen finns till finansiella tillgångar 

respektive finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde enligt nivå 2 

(VVT2, VVTS2), med korrelationskoefficienter på 0,944 respektive 0,968 och p-värden 

som är 0,000 i båda fallen. Vi kan slutligen konstatera att vad gäller kontrollvariablerna 

så är LogRisk inte signifikant korrelerad med någon av de experimentella variablerna 

medan LogPris och LogStorlek är signifikant korrelerade med fyra av de experimentella 

variablerna. 

5.3.3 Regressionsanalys 

Redovisningen av regressionsanalysen sker på samma sätt som för betamodellen. I 

Tabell 8 har vi sammanställt resultateten från våra regressionsanalyser, vilka har utförts 

i enlighet med Riedl & Serafeims (2009) studie. I samtliga regressionsanalyser är den 

beroende variabeln LogSpread. En större tabell finns angiven i Appendix 9. Eftersom 

det inte föreligger perfekt negativ korrelation mellan någon av de oberoende variablerna 

så exkluderas inga variabler från modellen för köp- och säljkurs. 

 

 
Tabell 8. Regressionsanalys, köp- och säljkurs. 

I Tabell 8 ovan specificeras att vi inledningsvis utförde en basregression där enbart de 

tre kontrollvariablerna LogPris, LogRisk och LogStorlek är inkluderade, sedan två 

regressioner med enbart finansiella tillgångar där den första inkluderar de totala 

finansiella tillgångarna (VVT) medan den andra visar de olika värderingsnivåerna för 

finansiella tillgångarna (VVT1, VVT2, VVT3). Slutligen utförde vi två regressioner 

med både finansiella tillgångar och skulder inkluderade, där den första visar de totala 

finansiella tillgångarna och skulderna (VVTS) och den andra inkluderar de olika 

värderingsnivåerna för finansiella tillgångar och skulder (VVTS1, VVTS2, VVTS3). 

Riedl & Serafeim (2009) hade i modellen för köp- och säljkurs, i motsats till modellen 

för betavärde, inkluderat en konstant i ekvationerna vilket vi också har inkluderat 

eftersom konstanterna visar sig vara signifikanta (p-värden < 0,05).     
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I Tabell 8 ser vi vidare att samtliga regressionsanalyser innehar höga F-värden som ger 

tillräckligt låga p-värden för att regressionerna ska vara signifikanta. Den justerade 

förklaringsgraden för regressionerna är lägre här än i modellen för betavärde vilket 

innebär att de oberoende variablerna i modellen för betvärde förklarar variationen i den 

beroende variabeln bättre än i modellen för köp- och säljkurs. Vid en jämförelse med 

Riedl & Serafeim (2009) hade deras regressioner en justerad förklaringsgrad som låg 

mellan 46,41 % - 51,94 %. De hade, liksom vi, högst förklaringsgrad för den andra 

regressionen med tillgångar och skulder. 

 

I Tabell 8 specificeras även våra förväntade tecken på koefficienterna. Tecknen framför 

koefficienterna är dock i stor grad inte enligt vår förväntan. Kontrollvariabeln LogRisk 

visar sig i vår modell inte öka differensen i köp- och säljkurs då koefficienten är negativ 

i samtliga regressioner. I den andra regressionen med tillgångar ser vi att endast 

koefficienten för finansiella tillgångar värderade till nivå 2 (VVT2) innehar en positiv 

koefficient medan de övriga två nivåerna är negativa. Finansiella tillgångar och skulder 

värderade till verkligt värde har erhållit varierande tecken på dess koefficienter. Vad 

gäller VIF så observerar vi låga värden vilket tyder på att multikollinearitet inte 

föreligger. 

 

Vid granskningen har vi, med hänsyn till vår hypotes för köp- och säljkurs, valt att 

fokusera på huruvida vi kan se några tendenser som tyder på att koefficienterna framför 

värderingsnivåerna för tillgångar (VVT1, VVT2, VVT3) ökar med högre 

värderingsnivå. Vi ser i den andra regressionen med tillgångar att koefficienterna är -

1,702 för nivå 1 (VVT1), 0,053 för nivå 2 (VVT2) och -4,317 för nivå 3 (VVT3). Det 

finns alltså inga tecken på att koefficienterna stadigt ökar med högre värderingsnivå. 

Detta samband är däremot inte signifikant då p-värdena antar höga värden. I Riedl & 

Serafeims (2009) motsvarande regression antog koefficienterna 0,236 för nivå 1, -0,112 

för nivå 2 och 6,367 för nivå 3 där endast nivå 3 visade sig vara signifikant. De 

observerade alltså en minskning från nivå 1 till nivå 2 men en tydlig ökning mellan nivå 

2 och nivå 3. När det gäller den femte och sista regressionen med tillgångar och skulder 

och de tre värderingsnivåerna (VVTS1, VVTS2, VVTS3) är våra koefficienter -1,453 

för nivå 1 (VVTS1), 0,940 för nivå 2 (VVTS2) och -12,489 för nivå 3 (VVTS3). Vi kan 

således inte urskilja något mönster för storleken på koefficienterna. Riedl & Serafeim 

(2009) hade genomgående positiva koefficienter för värderingsnivåerna för de 

gemensamma finansiella tillgångarna och skulder där nivå3 (VVTS3) hade den absolut 

största koefficienten (12,142). Liksom i deras regression med tillgångar var endast nivå 

3 signifikant även här. 

5.3.4 Känslighetsanalys  

Liksom i modellen för betavärde väljer vi här att göra en ny regression för tillgångar 

och en ny regression med tillgångar och skulder där vi exkluderar de banker som 

uppvisar extrema värden i någon av variablerna. I Tabell 9 nedan specificeras de 

exkluderade bankerna. Vi exkluderar även banken Landesbank Berlin. Denna bank 

uppvisar inte ett extremt värde för den beroende variabeln LogSpread, utan endast för 
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Spread, vilket framgår från lådagrammet i avsnittet om deskriptiv statistik. Vi har ändå 

valt att exkludera Landesbank Berlin i denna känslighetsanalys eftersom denna bank 

antar det överlägset högsta värdet i datamaterialet för den beroende variablen 

LogSpread.  

 

 
Tabell 9. Känslighetsanalys, köp- och säljkurs. 

Tabell 9 visar resultaten från känslighetsanalysen för köp- och säljkurs, en större tabell 

återfinns i Appendix 10. Vad vi kan utläsa ur Tabell 9 är att regressionen med tillgångar 

innehar ett F-värde som ger ett signifikant p-värde (0,028) vid signifikansnivån 5 %. 

Regressionen med tillgångar och skulder är signifikant vid signifikansnivån 10 % (p-

värde 0,055). Vidare förklarar inte de oberoende variablerna variationen i LogSpread 

lika mycket nu när färre antal banker är inkluderade eftersom den justerade 

förklaringsgraden endast är 28,73 % respektive 25,08 %. 

 

Intressant är att vi nu kan se ett samband med större koefficienter för högre 

värderingsnivå på tillgångarna (VVT1, VVT2, VVT3). I regressionen med tillgångar är 

koefficienterna -1,894 för nivå 1 (VVT1), -0,394 för nivå 2 (VVT2) och 2,704 för nivå 

3 (VVT3). Det är således relativt stora skillnader mellan koefficienterna för de tre 

värderingsnivåerna för tillgångar där den största skillnaden ligger mellan nivå 2 och 

nivå 3. Dessa koefficienter är dock inte signifikanta, på grund av höga p-värden, vilket 

innebär att vi inte med säkerhet kan konstatera att detta samband föreligger. Vad gäller 

de sammanlagda finansiella tillgångarna och skulderna kan vi inte urskilja något 

mönster över värderingsnivåerna. 

5.4 Jämförelsetest för koefficienterna 

För att avgöra om koefficienterna framför respektive av de tre värderingsnivåerna är 

signifikant skilda från varandra gör vi en ny hypotesprövning. Syftet med detta test är 

att kunna bekräfta om det finns en signifikant skillnad mellan hur mycket de olika 
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värderingsnivåerna påverkar betavärdet respektive skillnaden mellan köp- och säljkurs. 

Riedl & Serafeim (2009) testade om samtliga tre värderingsnivåer var lika varandra, det 

vill säga om           . Vi har valt att istället endast jämföra två värderingsnivåer i 

taget. Anledningen till denna justering är att våra statistiska kunskaper inte är 

tillräckliga för att utföra ett test där vi testar om alla tre variablerna är lika varandra. Vi 

utgår från regressionen där vi inkluderade samtliga banker, således är även Danske 

Bank Group, Dexia, DnB NOR, Landesbank Berlin och Swedbank inkluderade för de 

koefficienter som vi utför jämförelsetestet på. Vi har specificerat följande hypoteser:  

   :         

                

                

   :        

               

               

där     representerar VVT1, VVS1, VVTS1 

          representerar VVT2, VVS2, VVTS2 

          representerar VVT3, VVS3, VVTS3 

 

Vid testet använde vi följande teststatistika: 

 
 

   
        

       
        

 

        

   = koefficient för värderingsnivå i 

   = koefficient för värderingsnivå j 

     
   = standardavvikelse för koefficienten i 

kvadrat för värderingsnivå i 

     
   = standardavvikelse för koefficienten i 

kvadrat för värderingsnivå j 
Formel 12. Teststatistika vid utförandet av jämförelsetest. 

 
Tabell 10. Jämförelsetest, betavärde samt köp- och säljkurs. 

Tabell 10 ovan visar resultatet av jämförelsetestet, en större version finns av tabellen 

återfinns i Appendix 11. Mer specifikt visar tabellen resultatet av testet för 

koefficienterna i varje regression för betavärdet där de olika värderingsnivåerna för 

tillgångarna (VVT1, VVT2, VVT3) och skulderna (VVS1, VVS2, VVS3) inkluderades. 

Tabellen visar även resultatet av testet för koefficienterna i modellen för köp- och 

säljkurs där de olika värderingsnivåerna för tillgångarna (VVT1, VVT2, VVT3) och de 
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gemensamma tillgångarna och skulderna (VVTS1, VVTS2, VVTS3) finns med. 

Siffrorna i tabellen är t-värden. 

 

För att vi ska kunna förkasta nollhypotesen, det vill säga för att vi ska kunna hävda att 

de olika värderingsnivåerna signifikant skiljer sig från varandra, så behöver t-värdena 

från vårt test överstiga det kritiska värdet vilket är 1,645 för ett konfidensintervall på 90 

%, 1,96 för ett konfidensintervall på 95 % och 2,576 för ett konfidensintervall på 99 %. 

Då vi utför ett tvåsidigt test kan vi även förkasta nollhypotesen om t-värdet är mindre än 

-1,645 för ett konfidensintervall på 90 %, -1,96 för ett konfidensintervall på 95 % och -

2,576 för ett konfidensintervall på 99 %. (Anderson et al., 2007, s. 304) Endast i 

modellen för köp- och säljkurs och regressionen med sammanlagda tillgångar och 

skulder antar VVTS2=VVTS3 (2,1564) och VVTS1=VVTS3 (1,716) signifikanta t-

värde, (signifikant vid 5 procentsnivån respektive 10 procentsnivån). I övrigt kan vi inte 

se att nivåerna signifikant skiljer sig från varandra. 

 

Detta innebär att vi i modellen för köp- och säljkurs och regressionen med 

sammanlagda tillgångar och skulder kan förkasta nollhypotesen att VVTS2=VVTS3 

och nollhypotesen att VVTS1=VVTS3 om vi väljer en signifikansnivå på 90 %. 

Sålunda kan vi säga att VVTS2 och VVTS3 inte påverkar den beroende variabeln 

LogSpread lika mycket då koefficienterna är signifikant skilda från varandra. På samma 

sätt kan vi säga att VVTS1 och VVTS3 inte påverkar LogSpread lika mycket.  

 

Det kanske mest intressanta för oss att kontrollera, med hänsyn till våra hypoteser som 

specificerades i kapitel 4 om praktiskt metod, är om de olika värderingsnivåerna för 

finansiella tillgångar (VVT1, VVT2, VVT3) är signifikant skilda från varandra. 

Eftersom att t-värdena inte antar tillräckligt extrema värden så kan vi inte dra slutsatsen 

att koefficienterna för tillgångarna är signifikant skilda från varandra. Vi kan således 

inte utesluta att de tre värderingsnivåerna för tillgångar påverkar betavärdet respektive 

differens i köp- och säljkurs lika mycket. Detta gäller även för de olika 

värderingsnivåerna för finansiella skulder (VVS1, VVS2, VVS3). 

 

Vid en jämförelse med Riedl & Serafeim (2009) fann de i deras modell för betavärde 

och i deras modell för köp- och säljkurs att finansiella tillgångar värderade till verkligt 

värde enligt nivå 3 medför signifikant högre betavärde respektive skillnad mellan köp- 

och säljkurs än vad är fallet för finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt 

nivå 1 respektive nivå 2.   
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6 ANALYS OCH SLUTSATSER 

 

I detta kapitel analyserar vi de resultat vi presenterade i empirikapitlet samt drar 

slutsatser utifrån dessa. Vi återkopplar våra slutsatser till teorikapitlet och till våra 

hypoteser som presenterades i kapitlet om praktisk metod. Kapitlet inleds med en 

gemensam analys som rör både betamodellen och modellen för köp- och säljkurs. Vi 

delar sedan upp analysen i enlighet med föregående kapitel och har således först en 

analys av betavärdet och sedan en analys av köp- och säljkurser.  
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6.1 Betavärde samt köp- och säljkurs 

Värderingen av finansiella instrument till verkligt värde kan, enligt vad vi mer utförligt 

har angivit i teorikapitlet, ske enligt tre olika nivåer. Nivå 1, som ska användas i första 

hand, innebär att noterade priser som finns angivna på en aktiv marknad för en identisk 

tillgång eller skuld ska användas för att bestämma det verkliga värdet för det finansiella 

instrumentet (mark-to-market). Om detta inte finns tillgängligt sker värdering till 

verkligt värde enligt nivå 2, vilket innebär att andra indata än de noterade priser som 

ingår i nivå 1 används som bas för värderingen (mark-to-market). Om inte heller sådan 

information finns tillgänglig används nivå 3, vilket innebär tillämpning av indata som 

inte bygger på observerbara marknadsdata, med andra ord används i detta fall olika 

värderingsmodeller för att bestämma värdet på det finansiella instrumentet (mark-to-

model). (IFRS 7 p. 27 A) 

 

Begreppet verkligt värde är sålunda, vilket närmare beskrivs i vårt teorikapitel, ett något 

diffust begrepp om vilket diskussioner har skett angående huruvida värdering till 

verkligt värde bör användas överhuvudtaget, en debatt som har kretsat kring 

diskussioner kring valet mellan relevans och pålitlighet (Laux & Leuz, 2009, s. 826-

828). Det har utförts många underökningar om vilken påverkan värdering till verkligt 

värde har på olika intressenter på marknaden. Barth et al. (1995) har bland annat utfört 

en undersökning som visade att vinster som baseras på värderingar till verkligt värde är 

mer volatila än värderingar till anskaffningsvärdet samt att värdering till verkligt värde 

resulterar i att banker har svårare att klara uppställda kapitalkrav som de möter.  

 

Det har även utförts undersökningar som analyserat värdering till verkligt värde enligt 

de tre olika värderingsnivåerna enligt vilka finansiella instrument kan värderas, och dess 

påverkan på olika faktorer och olika intressenter. Song et al. (2010) har exempelvis 

utfört en studie som fokuserar på de tre olika värderingsnivåerna samt dess påverkan på 

ett företags värde, där de kom fram till slutsatserna att finansiella instrument värderade 

till verkligt värde enligt nivå 3 har mindre inverkan på ett företags värde än de två lägre 

värderingsnivåerna har samt att existensen av stark corporate governance har stor 

betydelse i tillförlitligheten av värderingen av finansiella instrument.  

 

Vår undersökning fokuserar som bekant på de tre olika värderingsnivåerna samt dess 

eventuella samband till investerares upplevda risk uttryckt som betavärde samt 

skillnaden mellan köp- och säljkurs. Vårt fokus ligger på banker i Europa, till skillnad 

från den liknande undersökningen som Riedl & Serafeim (2009) har utfört vilken 

fokuserar på banker i USA. I vår undersökning representerar de tre värderingsnivåerna 

informationsrisk, det vill säga risken att investerare inte kan tolka och förstå information 

från ett företag. Nivå 1, enligt vilken värderingen sker baserat på faktiska 

marknadsförhållanden, representerar sålunda lägst informationsrisk medan risken ökar 

vid värdering enligt nivå 2 respektive nivå 3 då grunden för värderingen blir alltmer 

diffus. Vi använder vidare betavärdet för att representera marknadsrisk samt aktiens 

köp- och säljkurs för att representera informationsasymmetri.   
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6.2 Betavärde 

Betavärdet används som en indikator för volatiliteten på en aktie eller en aktieportfölj. 

Mer specifikt anger betavärdet procentuellt hur mycket mer den aktuella aktien 

förväntas svänga uppåt eller nedåt relativt ett index (Stock Market Investors, 2008). 

Exempel på undersökningar som utförts i samband med betavärdet är undersökningar av 

Lambert et al. (2007) samt Francisa et al. (2005). De drog båda slutsatsen att 

kapitalkostnaden och därmed även betavärdet minskar med ökad kvalitet på finansiell 

information, betavärdet minskar alltså med minskad oklarhet i den finansiella 

informationen. Tidigare studier har även utförts som visar att företag som ger ut mindre 

eller sämre information uppfattas som mer riskfyllda (Artiach & Clarkson, 2011, s. 7) 

samt studier där slutsatsen att privat information, i jämförelse med offentlig 

information, ger upphov till högre kapitalkostnad och därmed högre betavärde för ett 

företag (Easley & O’hara, 2004). I den första delen av vår undersökning fokuserar vi på 

de olika värderingsnivåernas påverkan på investerares upplevda risk uttryckt som 

betavärdet. Betavärdet representerar i vår studie systematisk risk, det vill säga 

marknadsrisk som inte går att diversifiera bort.   

 

I empirikapitlet redovisade vi vårt resultat från regressionsanalysen där vi först 

inkluderade alla banker i vårt urval för att senare utföra en känslighetsanalys där vi 

exkluderade banker med extrema värden på den beroende variabeln och på 

testvariablerna. Vår förutsägelse var att koefficienterna för finansiella tillgångar (VVT1, 

VVT2, VVT3) ska vara positiva medan finansiella skulder (VVS, VVS1, VVS2, VVS3) 

ska vara negativa. När vi inkluderade alla banker kunde vi i empirikapitlet konstatera att 

för de regressioner som utfördes i enlighet med Riedl & Serafeim (2009) antar 

koefficienterna framför värderingsnivåerna de förutspådda tecknen med undantag för 

regressionen med tillgångar där finansiella tillgångar värderade till verkligt värde nivå 3 

(VVT3) antar en negativ koefficient. Vad gäller de kompletterande egna regressionerna 

så finner vi negativa koefficienter framför värderingsnivåerna för både tillgångar och 

skulder. För samtliga av dessa regressionsanalyser kan vi inte observera att högre 

värderingsnivå på tillgångarna leder till ett högre betavärde. Vi kan inte heller se ett 

signifikant samband då p-värdena för koefficienterna är större än signifikansnivån, 

oavsett om vi väljer en signifikansnivå på 10-, 5, eller 1 %. Vad gäller de finansiella 

skulderna kan vi se att samtliga värderingsnivåer är signifikant negativa där nivå 3 är 

mest negativ. 

 

När vi utförde vår känslighetsanalys, där vi alltså exkluderade ett antal banker, kan vi se 

ett annat mönster än tidigare. I enlighet med vårt antagande ser vi nu i samtliga 

regressioner ett mönster där koefficienterna blir större för högre värderingsnivå på de 

finansiella tillgångarna. Nivå 3 antar betydligt större koefficient än nivå 1 och nivå 2 

vilket möjligen indikerar att det råder större osäkerhet runt finansiella tillgångar 

värderade till nivå 3. Vi kan således konstatera att de extrema värdena får stor betydelse 

för vårt resultat. Vi kan däremot inte med statistisk säkerhet säga att detta förhållande 

råder då p-värdena är höga. Förhållandet kan med andra ord bero på slumpen. Vad 

gäller de finansiella skulderna kan vi inte urskilja ett mönster som överensstämmer med 
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vår förväntan, istället ser vi att koefficienterna antar avtagande negativa koefficienter 

över värderingsnivåerna.  

 

Vår hypotes, som återfinns i metodkapitlet, formulerade vi i alternativ form enligt 

följande:  

H1: En banks betavärde (för eget kapital) ökar med ökad 

oklarhet kring värdet av dess finansiella tillgångar, vilket 

mäts enligt värdering med nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3.  

Om detta samband föreligger innebär det alltså att storleken på koefficienterna för 

tillgångarna ökar med de olika värderingsnivåerna, där koefficienten för nivå 1 

följaktligen är minst, koefficienten för nivå 2 är större och nivå 3 antar störst värde på 

koefficienten. Resultatet från Riedl & Serafeims (2009) undersökning på amerikanska 

banker visade att detta samband förelåg för banker i USA. I vår regressionsanalys kan vi 

endast se denna trend när vi exkluderar en del banker med extrema värden på den 

beroende variabeln respektive på testvariablerna. Eftersom att vi inte har signifikanta 

koefficienter kan vi dock inte förkasta nollhypotesen. Detta innebär att resultaten från 

regressionsanalysen inte tillhandahåller bevis att betavärdet ökar med ökad 

informationsrisk för en banks finansiella tillgångar, uttryckt som värdering enligt nivå 1, 

nivå 2 respektive nivå 3. Det vill säga, vi finner inte bevis att betavärdet ökar med 

värderingsnivåerna för finansiella tillgångar, där nivå 1 motsvarar lägsta betavärdet och 

nivå 3 motsvarar det högsta betavärdet. Vad gäller finansiella skulder värderade till 

verkligt värde finner vi inte heller att koefficienterna följer det förutspådda mönstret 

med ökande negativa koefficienter med högre värderingsnivåer. Vi kunde dock 

konstatera att nivå 3 antar mest negativ koefficient, vilket även var fallet i Riedl & 

Serafeims (2009) studie. Med anledning av att Riedl & Serafeim (2009) inte ger någon 

förklaring eller tolkning av detta samband så utför inte vi heller någon vidare analys av 

innebörden av sambandet. Sambandet tyder dock, med hänsyn till de negativt 

signifikanta koefficienterna, på att ett högre värderingsnivå för skulderna skulle 

medföra ett lägre betavärde. 

 

I empirikapitlet utförde vi också ett jämförelsetest för koefficienterna för att se om 

koefficienterna för de tre olika värderingsnivåerna är signifikant skilda från varandra. Vi 

presenterade en tabell med t-värden där vi inte kan se att de tre värderingsnivåerna för 

finansiella tillgångar (VVT1, VVT2, VVT3) är signifikant skilda från varandra. 

Detsamma gäller de finansiella skulderna (VVS1,VVS2,VVS3) som inte heller är 

signifikant skilda från varandra. Resultatet från detta jämförelsetest stärker resultatet av 

vår regressionsanalys, det vill säga att vi inte kan förkasta nollhypotesen och hävda att 

de olika värderingsnivåerna påverkar betavärdet olika mycket.   

6.3 Köp- och säljkurs 

Skillnaden mellan köp- och säljkurs för en aktie styrs av utbud och efterfrågan (Curtis). 

Köp- och säljkurserna påverkas av informationsasymmetri som råder på marknaderna. 

Informationsasymmetri finns, vilket vi närmare beskriver i teorikapitlet, mellan 

företagen och investerarna eftersom företagsledningen har tillgång till mer information 
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om ett företag än vad investerarna har (Ogden et al., 2003, s. 128). Problemet för 

investerarna är sålunda att veta vilka banker som är uppriktiga och har en tillförlitlig 

värdering av finansiella instrument, i synnerhet finansiella instrument värderade till 

verkligt värde enligt nivå 3 vilka i störst grad baseras på icke-marknadsinformation. 

Informationsasymmetri finns också mellan köpare och säljare. Kim & Verrechia (1994) 

har utfört en undersökning som visade att informationsasymmetri påverkar köp- och 

säljkurserna på det sättet att spreadet ökar, och aktien blir sålunda mindre likvid, när ett 

företag publicerar en ny finansiell rapport. De kunde dock även visa att informativa 

upplysningar i dessa rapporter, vilket resulterar i minskad informationsasymmetri, 

motverkar ökningen av spreadet. Differensen mellan köp- och säljkurs är sålunda en 

betydande faktor för likviditeten av en aktie. Andra faktorer som också påverkar 

likviditeten av en aktie är storleken på ett företag (Gregoriou et al., 2005, s. 1802) och 

aktiens volatilitet (Roll (1984) och Karpoff (1986), refererad i Gregoriou et al., 2005, s. 

1802). För att främja likviditeten och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs har 

många företag på olika börser så kallade likviditetsgaranter (Remium). Vår 

undersökning fokuserar som bekant, utöver betavärdet, även på de olika 

värderingsnivåernas påverkan på investerares upplevda risk uttryckt som skillnaden 

mellan köp- och säljkurs. Köp- och säljkurserna representerar här 

informationsasymmetri.  

 

I empirikapitlet redovisades resultaten från de regressionstest som vi har utfört, där vi 

inledde med regressionerna där alla banker inkluderades och sedan fortsatte med en 

känslighetsanalysen där vi exkluderade ett antal banker som antog extrema värden. Vi 

förväntade oss att koefficienterna för finansiella tillgångar (VVT1, VVT2, VVT3) ska 

vara positiva, medan vi inte hade någon förväntning om koefficienternas tecken för 

sammanlagda finansiella tillgångar och skulder (VVTS1, VVTS2, VVTS3) eftersom 

tillgångarna förväntas öka över nivåerna medan skulderna förutspås bli mer negativa. 

Resultaten av regressionstesten där alla banker inkluderades visar att tecknen framför 

koefficienterna i regel inte överensstämmer med vår förväntan, då finansiella tillgångar 

antar negativa koefficienter i alla fall förutom vid värdering enligt nivå 2 (VVT2) vilken 

antar positiv koefficient. Vi kan vidare inte konstatera att högre värderingsnivåer på 

finansiella tillgångar leder till ett högre betavärde. Koefficienterna för tillgångarna 

enligt de olika värderingsnivåerna är dessutom inte signifikanta, då de antar höga p-

värden. Inte heller värderingsnivåerna för sammanlagda finansiella tillgångar och 

skulder tycks följa något mönster med ökande eller avtagande storlek på 

koefficienterna.  

 

Resultaten från vår känslighetsanalys, där vi alltså exkluderade ett antal banker som 

uppvisade extrema värden, uppvisar ett annat mönster för de finansiella tillgångarna. I 

enlighet med vårt antagande kan vi här urskilja ett mönster med ökande storlek på 

koefficienterna med högre värderingsnivåer. Exkludering av de extrema värdena medför 

alltså skillnad på vårt resultat. Vi kan dock inte med statistisk säkerhet konstatera att 

mönstret med ökande koefficienter över nivåerna för finansiella tillgångar råder på 

grund av p-värden som inte är signifikanta. Vad gäller sammanlagda finansiella 
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tillgångar och skulder uppvisar koefficienterna för de olika värderingsnivåerna, i likhet 

med föregående regressionstest, inget mönster. 

 

Vår hypotes, som återfinns i metodkapitlet, formulerade vi i alternativ form enligt 

följande:  

H1: Skillnaden mellan en banks köp- och säljkurs ökar 

med ökad illikviditet av dess finansiella tillgångar, vilket 

mäts enligt värdering med nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3. 

Om detta samband föreligger innebär det, liksom för betamodellen, att storleken på 

koefficienterna ökar med de olika värderingsnivåerna för tillgångarna, där koefficienten 

för nivå 1 följaktligen är minst, koefficienten för nivå 2 är större och nivå 3 antar störst 

värde på koefficienten. Riedl & Serafeims (2009) undersökning på amerikanska banker 

resulterade i bevisning att finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 

medför en större different mellan köp- och säljkurs än vad nivå 1 och nivå 2 gör. I vår 

regressionsanalys kan vi endast se att storleken på koefficienterna följer vårt 

förutspådda mönster i känslighetsanalysen där ett antal banker exkluderas. Eftersom 

koefficienterna inte är signifikanta, på grund av höga p-värden, kan vi dock inte förkasta 

nollhypotesen. Detta innebär att resultaten från regressionsanalysen inte tillhandahåller 

bevis att skillnaden mellan köp- och säljkurs ökar med ökad informationsrisk för en 

banks finansiella tillgångar, uttryckt som värdering enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 

3. Det vill säga, vi finner inte bevis att skillnaden mellan köp- och säljkurs ökar med 

värderingsnivåerna för finansiella tillgångar, där nivå 1 motsvarar minst skillnad och 

nivå 3 motsvarar störst skillnad mellan köp- och säljkurs. Vi kan även konstatera att när 

vi lägger till finansiella skulder till de finansiella tillgångarna uppvisar koefficienterna 

framför variablerna inte något mönster med ökande eller minskande koefficienter över 

värderingsnivåerna.  

 

I empirikapitlet utförde vi även ett jämförelsetest med syfte att undersöka om 

koefficienterna för de tre olika värderingsnivåerna är signifikant skilda från varandra. 

Resultatet från detta test visar att vi inte kan konstatera att de tre värderingsnivåerna för 

finansiella tillgångar (VVT1, VVT2, VVT3) är signifikant skilda från varandra. Detta 

resultat stärker resultatet i vår regressionsanalys i den mån att vi inte kan konstatera att 

de olika värderingsnivåerna för tillgångarna påverkar skillnaden mellan köp- och 

säljkurs olika mycket.    
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7 SLUTDISKUSSION 

 

I slutdiskussionen inleder vi med att konstatera vilket resultat vi har erhållit från vår 

undersökning, kopplar detta till vår problemformulering och vårt syfte, samt diskuterar 

kring vad resultatet innebär i praktiken. Kapitlet fortsätter med en jämförelse mellan 

vårt resultat och Riedl & Serafeims (2009) resultat. Vi diskuterar även eventuella 

svagheter i vår undersökning och vad som hade kunnat göras annorlunda. Slutligen ger 

vi en rekommendation till framtida studier inom detta undersökningsområde. 
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Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka om europeiska storbankers 

värdering av finansiella instrument har någon inverkan på investerares uppfattade risk 

uttryckt som betavärde samt differensen mellan köp- och säljkurs (spread). Mer 

specifikt löd vår problemformulering: 

 

Påverkar värderingen av finansiella instrument till verkligt värde enligt de tre 

värderingsnivåerna investerares upplevda risk uttryckt som betavärde samt skillnad 

mellan köp- och säljkurs? – En undersökning av banker i Europa;  

 Finns det något samband mellan andelen finansiella instrument värderade till 

verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3 och aktiekursens 

betavärde?  

 Finns det något samband mellan andelen finansiella instrument värderade till 

verkligt värde enligt nivå 1, nivå 2 respektive nivå 3 och differensen mellan köp- 

och säljkurs? 

 

Genom de resultat vi har erhållit har vi inte kunnat förkasta de hypoteser som vi 

definierade i kapitlet om praktisk metod. Med anledning av detta kan vi inte dra 

slutsatsen att investerare påverkas av att banker har värderat en stor del av deras 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt högre värderingsnivåer då vi 

inte kan bevisa att högre värderingsnivåer leder till högre betavärde respektive större 

skillnad mellan köp- och säljkurs (spread). 

 

Vårt resultat tyder således på att den mer subjektiva värderingen av finansiella tillgångar 

värderade till verkligt värde enligt nivå 3 inte reflekteras som osäkert värderade 

tillgångar av investerare. Däremot kunde vi i vår känslighetsanalys se tendenser på att 

högre värderingsnivå på de finansiella tillgångarna leder till högre betavärde samt större 

spread, men inget signifikant samband kunde observeras. Det resultat vi har erhållit är 

glädjande så tillvida att IFRS lagstiftning om de tre värderingsnivåerna, då speciellt 

värdering enligt nivå 3, inte verkar medföra att redovisningen anses vara mindre pålitlig 

av investerare. Eftersom att banker, och då speciellt storbanker, har ett start inflytande 

på en fungerade ekonomi så bidrar vårt resultat till trygghet eftersom riskfyllda och 

illikvida tillgångar annars skulle kunna resultera i negativa konsekvenser. Samtidigt 

ställer vi oss frågan varför Riedl & Serafeims (2009) studie visade att högre 

värderingsnivåer medför högre betavärden och större skillnader mellan köp- och 

säljkurs för banker i USA när så inte är fallet enligt vår studie av banker i Europa. Deras 

slutsatser är oroväckande då de visar att värderingen av tillgångar enligt olika 

värderingsnivåer har inverkan på betavärden och differens mellan köp- och säljkurs 

vilket betyder att redovisningens pålitlighet bland de amerikanska bankerna inte är lika 

stor om bankerna har mycket finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt 

nivå 3. 

 

Skillnader mellan vår studie och den som gjordes i USA är, förutom att våra banker är 

från Europa, att deras undersökning grundade sig på ett större urval bestående av 56 

banker som analyserades kvartalsvis från början av 2007 till mitten av 2008 medan vårt 
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urval består av 40 banker som analyseras baserat på årsrapporter från 2009. Med ett 

större urval alternativt en utökad tidsperiod hade vi kunnat erhålla säkrare slutsatser. Vi 

har dock valt att inte utöka urvalet med anledning av att vi, liksom Riedl & Serafeims 

(2009) gjorde, hade för avsikt att analysera större banker i Europa och om fler banker 

hade inkluderats i vår undersökning skulle det ha inneburit att vi hade blivit tvungna att 

inkludera allt mindre banker i vårt urval. Vi anser vidare att vårt urval är tillräckligt stort 

för att kunna generalisera resultatet till större europeiska banker inom Europa. En annan 

skillnad mellan vår och Riedl & Serafeims (2009) undersökning är vilka 

kontrollvariabler som användes i undersökningen. I modellen för betavärdet användes 

samma kontrollvariabler medan Riedl & Serafeim (2009) inkluderade en extra 

kontrollvariabel i modellen för köp- och säljkurs som vi inte valde att inkludera, 

nämligen LogHandel för att kontrollera för likviditeten av aktierna. Vidare utförde vi 

egna ytterligare regressioner där vi exkluderade de variabler som förorsakade 

multikollinaritet i modellen för betavärde. Hur det kommer sig att Riedl & Serafeim 

(2009) inkluderade och presenterade regressioner med variabler som är perfekt negativt 

korrelerade med varandra är för oss en oklarhet.  

 

I efterhand när vi ser tillbaka på vår undersökning så anser vi att det även hade varit 

intressant att inkludera en variabel som kontrollerar för vilket land bankerna 

härstammar från i vår modell för betavärde samt köp- och säljkurs då det kan finnas 

skillnader mellan osäkerheten i värdering av finansiella tillgångar mellan olika delar av 

Europa. Ytterligare en variabel som kan spela in är vilken marknad (börs) som bankerna 

finns noterade på, vilket även det skulle kunna inkluderas som en kontrollvariabel i 

modellerna.  

 

Resultatet från vår studie tyder alltså på att den mer subjektiva värderingen av 

finansiella tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 inte reflekteras som 

osäkert värderade tillgångar av investerare. I och med att detta resultat för europeiska 

banker är det motsatta jämfört med Riedl & Serafeims (2009) resultat för amerikanska 

banker anser vi att en intressant framtida studie skulle kunna vara att undersöka 

skillnader och likheter mellan dessa två marknader för att ta reda på vilka eventuella 

olikheter som föreligger dem emellan. Vidare anser vi att det skulle vara intressant att 

studera om investerare påverkas av värderingen av finansiella instrument i fler delar av 

världen, varför vi anser att liknande studier på andra marknader än de amerikanska och 

europeiska marknaderna även skulle vara av intresse.  
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8 SANNINGSKRITERIER 

 

 

I detta kapitel återfinns en diskussion kring kvaliteten av vår studie utifrån måtten 

validitet, reliabilitet, replikerbarhet, trovärdighet och äkthet. Vi definierar vad 

respektive mått innebär samt diskuterar respektive mått i samband med vår studie.  
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8.1 Sanningskriterier i kvantitativa och kvalitativa studier 

För att få en bild av kvaliteten av forskning inom företagsekonomi är tre av de 

viktigaste kriterierna som bör beaktas validitet, reliabilitet samt replikerbarhet (Bryman 

& Bell, 2010, s. 48). Det fästs större fokus vid dessa begrepp vid utförande av 

kvantitativa studier än vid kvalitativa studier (Bryman & Bell, 2010, s. 73). Vissa 

forskare har föreslagit att alternativa mått bör användas för att bedöma kvaliteten av en 

kvalitativ studie, nämligen mått om trovärdighet och äkthet (Bryman & Bell, 2010, s. 

306). I vår diskussion kring sanningskriterier har vi valt att främst fokusera på de mest 

intressanta måtten vid kvantitativa studier, nämligen validitet, reliabilitet och 

replikerbarhet. Vi har dessutom valt att komplettera denna diskussion om 

sanningskriterier med en analys kring trovärdighet och äkthet. Trots att detta klassiskt 

används för att analysera kvalitativa studier anser vi ändå att en diskussion om dessa i 

vår kvantitativa studie är relevant och intressant och bidrar till en klarare bild av 

kvaliteten av vår studie.  

8.2 Validitet 

Validiteten i en undersökning syftar till i vilken utsträckning ett mätinstrument mäter 

det som avses att mätas (Nationalencyklopedin). Det syftar sålunda till giltigheten eller 

användbarheten av ett mätinstrument, det vill säga om ett mått för ett begrepp verkligen 

mäter det aktuella begreppet (Bryman & Bell, 2010, s. 95). Låg validitet innebär således 

att mätinstrumentet inte mäter det aktuella begreppet medan hög validitet innebär att ett 

mätinstrument till hög grad mäter det som är önskvärt att mäta. Bryman & Bell (2010, s. 

48-50 & 95-98) definierar ett antal huvudsakliga typer av validitet, nämligen 

begreppsvaliditet, intern validitet, extern validitet och ekologisk validitet.  

 

Begreppsvaliditet syftar till om ett begrepp mäter det som begreppet anses beteckna. 

Om så inte är fallet innebär det att undersökningsresultaten kan ifrågasättas. (Bryman & 

Bell, 2010, s. 48-49) I vår undersökning använder vi begreppen betavärde och skillnad 

mellan köp- och säljkurs som mått på hur investerare värderar olika 

investeringsalternativ. Genom vår teoretiska referensram anser vi oss ha bra stöd för 

användandet av dessa mått. Vidare anser vi att eftersom Riedl & Serafeim (2009) 

använder sig av dessa mått i ett publicerat arbete från Harvarduniversitetet, vilket är en 

erkänt pålitlig källa, styrker detta begreppsvaliditeten av dessa mått.  

 

Intern validitet behandlar frågor som rör kausalitet, alltså om en slutsats angående ett 

kausalt samband mellan två variabler är hållbar eller ej. Mer specifikt, om en slutsats 

fastställs som visar på att en variabel orsakar en förändring av en annan variabel, är det 

då säkert att den första variabeln verkligen svarar för variationen i den andra variabeln 

eller kan variationen bero på någon tredje faktor? (Bryman & Bell, 2010, s. 49) I vår 

studie har vi ställt upp modeller som grund för att testa våra hypoteser. När modeller 

definieras är det svårt att inkludera oberoende variabler som förklarar hela förändringen 

av den beroende variabeln. I enlighet med diskussionen i föregående kapitel så hade vi 

kunnat inkludera fler oberoende variabler i våra modeller, vilket hade ökat den interna 

validiteten för vår studie. Många forskare anser att bästa sättet att erhålla kausala 
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samband, och därmed hög intern validitet, är genom att utföra experiment (Bryman & 

Bell, 2010, s. 68). 

 

Extern validitet analyserar huruvida resultaten från en studie kan generaliseras utöver 

det specifika urval som har använts i undersökningen. Extern validitet är sålunda 

anledningen till varför forskare anstränger sig för att skapa representativa urval samt 

redogöra för hur det aktuella urvalet skedde. (Bryman & Bell, 2010, s. 49) I vår 

undersökning använder vi oss av ett urval bestående av de 40 största europeiska 

bankerna.  Vårt urval är således ett icke-sannolikhetsurval i form av ett 

bedömningsurval där vi själva har valt ut undersökningsenheter vilka bedöms vara 

intressanta för vår studie. En tumregel som kan användas är att icke-slumpmässiga urval 

leder till minskad extern validitet (Bryman & Bell, 2010, s. 68). Eftersom vår 

undersökning fokuserar på en relativt begränsad population, storbanker i Europa, och 

inte en population av mer allmän karaktär, anser vi dock att vårt resultat med stor 

sannolikhet kan generaliseras till storbanker i Europa. Vi anser att en faktor som ökar 

den externa validiteten i vårt arbete är att vi grundar vårt urval på samma argument som 

Riedl & Serafeim (2009) grundar sitt urval på, med undantag att de utför sin 

undersökning i USA. Genom att använda ett större urval bestående av fler banker 

alternativt av data från fler år så hade dock den externa validiteten i vår undersökning 

varit större.  

 

Ekologisk validitet syftar till frågan om resultat från en undersökning faktiskt är 

tillämpliga i naturliga sociala miljöer. Det syftar sålunda till huruvida en studie lyckas 

fånga åsikter, värderingar och kunskaper hos det aktuella urvalet på ett sätt som fångar 

dess naturliga miljö. Om forskaren, vid insamling av material till en studie, skapar 

onaturliga miljöer för det aktuella urvalet kan således resultaten inte betraktas som 

ekologiskt valida. (Bryman & Bell, 2010, s. 49-50) Tekniker såsom enkäter och 

intervjuer anses minska den ekologiska validiteten (Bryman & Bell, 2010, s. 68). 

Insamlingen av material till vår undersökning bestod av analys av företagens 

årsrapporter samt material inhämtat från dataprogrammet Datastream. Vi påverkade 

följaktligen inte urvalets normala sociala miljöer överhuvudtaget och vi anser därför att 

vår studie har hög ekologisk validitet. 

8.3 Reliabilitet 

Reliabiliteten i en undersökning syftar till huruvida resultaten från undersökningen blir 

desamma om undersökningen skulle utföras på nytt. Det mäter således ifall den aktuella 

undersökningen påverkas av slumpmässiga eller bristfälliga betingelser. (Bryman & 

Bell, 2010, s. 48) Reliabiliteten syftar alltså till ett mätinstruments pålitlighet eller 

mätnoggrannhet (Bryman & Bell, 2010, s. 93). Om ett test på samma enhet upprepas 

och resulterar i olika resultat innebär detta således att mätinstrumentet är icke-reliabelt 

och slutsatserna från underökningen skulle följaktligen inte anses tillförlitliga. Bryman 

& Bell (2010, s. 93-95) definierar tre faktorer som är viktiga att ta ställning till vid 

analys av om ett mått är reliabelt, nämligen stabilitet, intern reliabilitet samt 

interbedömarreliabilitet. 
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Stabilitet innebär frågeställningar som beaktar om ett mått är så pass stabilt att en 

forskare med säkerhet kan anta att resultaten från ett urval inte förändras. Resultaten 

från samma urval ska följaktligen bli detsamma om samma test upprepas vid en senare 

tidpunkt. (Bryman & Bell, 2010, s. 94) Vår undersökning baseras på historisk data 

hämtad från bankers årsrapporter samt från Datastream. Detta är dokumenterad 

information som inte förändras över tiden. Stabiliteten för mätinstrumenten i vår 

undersökning är således mycket hög. 

 

Intern reliabilitet innebär diskussioner kring hur koncistent en skala eller ett index som 

svar på en fråga mäter det som avses att mätas (Bryman & Bell, 2010, s. 94-95). 

Interbedömarreliabilitet syftar till huruvida två eller flera personer tolkar ett 

mätinstrument på samma sätt när subjektiva bedömningar måste göras och är därmed 

låg om överensstämmelsen mellan olika forskares tolkningar är liten. Exempel då 

interbedömarreliabilitet är aktuellt att beakta är då öppna frågor från en enkät ska 

kategoriseras eller vid strukturerade observationer då personers beteende ska 

klassificeras. (Bryman & Bell, 2010, s. 94) Vår undersökning inkluderar inte frågor med 

olika skalor eller index som svarsalternativ som ska besvaras av det aktuella urvalet. 

Vår studie inkluderar heller inte subjektiva bedömningar relaterat till hur forskare tolkar 

mätinstrument eftersom den data som vår undersökning baseras på är publicerade siffror 

från årsrapporter och statistik hämtad från Datastream. Vi antar därför att varken 

frågeställningar rörande intern reliabilitet eller interbedömarreliabilitet medför några 

problem i vår studie, och att reliabiliteten därmed är hög. 

8.4 Replikerbarhet 

Replikerbarhet syftar till huruvida en undersökning med dess resultat är möjlig att 

upprepas av andra forskare. Detta kan vara önskvärt att undersöka av många olika 

anledningar, exempelvis om en forskare tror att resultaten i en specifik undersökning 

inte stämmer. (Bryman & Bell, 2010, s. 48) Förutsättningar för att replikerbarhet ska 

vara möjlig inkluderar faktorer såsom reliabiliteten, metodbeskrivningen och 

objektiviteten (Bryman & Bell, 2010, s. 48, 102).  

 

Reliabilitet, vilket beskrivs närmare ovan, är en förutsättning för att de erhållna 

resultaten i en studie ska vara möjliga att replikera (Bryman & Bell, 2010, s. 48). Om 

mätnoggrannheten för inkluderade mätinstrument är svag är det liten sannolikhet att en 

annan forskare som utför samma studie kommer att erhålla exakt samma resultat. Vi 

anser att reliabiliteten i vår undersökning är hög, vilket framgår i diskussionen om 

reliabilitet ovan. Vår undersökning baseras på publicerad fakta snarare än mer subjektiv 

information erhållen från exempelvis frågeformulär, intervjuer eller observationer. 

Eftersom vi baserar vår studie på publicerat material är därmed möjligheten för andra 

forskare att replikera vår undersökning samt erhålla samma resultat stor. 

 

En utförlig metodbeskrivning där forskaren noggrant, i detalj, beskriver 

tillvägagångssättet på undersökningen är viktig att inkludera i en studie. Om en 

detaljerad beskrivning av tillvägagångssättet saknas är en undersökning omöjlig att 
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replikera och generaliserbarheten i undersökningen kan således ifrågasättas. (Bryman & 

Bell, 2010, s. 48, 102) Vi har ansträngt oss för att inkludera ett så utförligt metodkapitel 

som möjligt i vår studie. I metodkapitlet beskriver vi utförligt hur vi gått tillväga samt 

vad vi grundar våra val på. Vi hänvisar även genom hela denna studie till en liknande 

undersökning som utförts av Riedl & Serafeim (2009) på banker i USA. Detta styrker 

vår ståndpunkt att vi har tillräckligt utförlig metodbeskrivning för att möjliggöra 

replikerbarhet eftersom forskare som vill replikera vår studie vid oklarheter kan vända 

sig till Riedl & Serafeims (2009) studie för vägledning. 

 

Objektivitet innebär att forskaren ska sträva efter att minimera inverkan av sina egna 

värderingar i studien. Resultaten från en undersökning ska således vara opåverkade av 

forskarens förväntningar. Det är relativt vanligt att forskare replikerar varandras studier 

för att kontrollera om negativ inverkan som resulterar av bristande objektivitet finns i 

den aktuella studien. Om skevheter som följd av bristande objektivitet finns resulterar 

detta i att naturvetenskapens anspråk att forskare har en skyldighet att sträva efter 

objektivitet måste ifrågasättas samt att undersökningen med dess resultat inte är möjlig 

att replikera. (Bryman & Bell, 2010, s. 102) I vår undersökning har vi strävat efter att 

vara objektiva och således försökt att inte inkludera egna åsikter eller förutfattade 

meningar genom studiens gång. Vi anser att de förkunskaper vi hade om ämnet är en 

positiv faktor, då denna kunskap har bidragit till ökat djup i studien. Vårt deduktiva 

angreppssätt styrker objektiviteten i studien eftersom vi utgått från redan existerande 

teorier snarare än att upprätta egna subjektiva teorier. Vi har på ett objektivt sätt studerat 

relaterande teorier och vi har tolkat insamlat material utan att försöka vinkla eller på 

annat sätt påverka resultaten i undersökningen. Vi anser således att objektiviteten i 

denna studie är hög eftersom våra egna åsikter inte har reflekteras i studien. 

8.5 Trovärdighet 

Trovärdighet innebär, vilket namnet antyder, en diskussion kring hur pass trovärdig en 

studie samt de efterföljande resultaten från studien är.  Bryman & Bell (2010, s. 306) 

delar in trovärdighet i fyra kategorier, nämligen tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

Tillförlitlighet syftar till hur andra ser på studien, det vill säga om forskarens 

beskrivning av studien leder till att läsare av studien får uppfattningen att 

undersökningen och dess resultat är trovärdiga eller icke-trovärdiga. Tillförlitligheten 

ökar därmed med utförlig metodbeskrivning. Tillförlitlighet kan även skapas genom att 

forskaren säkerställer att forskningen har utförts enligt de regler som finns samt att 

forskaren rapporterar resultaten till de personer eller företag som är inkluderade i 

studien för att erhålla eventuell bekräftelse av studien. (Bryman & Bell, 2010, s. 307) 

Vår undersökning innehåller ett omfattande metodkapitel där vi strävar efter att 

detaljerat beskriva tillvägagångssättet i vår undersökning. I den mån vi känner till regler 

eller riktlinjer som finns i samband med vår studie har vi följt dessa, detta förklarar vi 

närmare i det andra kapitlet som handlar om arbetets utgångspunkter där vi redogör att 

vi har ett positivistiskt sysätt, deduktiv ansats, kvantitativ metod samt hypotesprövande 
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undersökningsform. Vi har dock inte meddelat våra resultat till de inkluderade bankerna 

för att erhålla eventuell feedback av dem. Detta skulle ha ökat tillförlitligheten i vår 

studie ytterligare, men på grund av tidsbegränsningar har vi uteslutit detta.  

 

Överförbarhet analyserar huruvida studien håller i ett annat sammanhang eller i en 

annan miljö. (Bryman & Bell, 2010, s. 307) Vi har valt använda Riedl & Serafeims 

(2009) studie som utgångspunkt vid upplägget av vår studie. Vi har därmed använt 

samma tillvägagångssätt som i deras studie där vi har ställt upp liknande modeller, 

samma hypoteser samt utfört samma statistiska undersökning. Vi anser därmed att 

överförbarheten av vår undersökning är stor. Riedl & Serafeim (2009) utförde deras 

undersökning på banker i USA medan vårt fokus ligger på Europa och vi anser att 

undersökningen kan utföras även i andra länder eller områden där vår undersökning kan 

användas som utgångspunkt. 

 

Pålitlighet syftar, liksom tillförlitlighet, till huruvida läsare av en studie uppfattar 

studien som trovärdig eller inte. Pålitligheten ökar dels, vilket även är fallet vid 

tillförlitlighet, genom en utförlig beskrivning av tillvägagångssättet. Pålitligheten av en 

studie ökar även vid tillämpning av granskare. Forskarna kan således be en utomstående 

forskare att bedöma kvaliteten på forskningsprocessen, där bedömningen inkluderar alla 

faser i studien från problemformulering till analysen. (Bryman & Bell, 2010, s. 307) 

Under denna studie har vårt arbete vid ett flertal tillfällen blivit granskat av 

opponeringsgrupper där utbyte av idéer har skett. Pålitligheten av vårt arbete har 

därmed ökat genom att uppsatsen har granskats av opponenter.  

 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren säkerställer att han eller hon 

har handlat i god tro vid utförandet av studien. Ju större utsträckning resultaten från en 

studie kan styrkas, ju större är den resulterande trovärdigheten. (Bryman & Bell, 2010, 

s. 307-308) Vår undersökning baseras helt och hållet på publicerade siffror från 

årsredovisningar samt historik hämtad från dataprogrammet Datastream. Vi kan således 

styrka all data genom att på nytt hämta fram samma data, vilket innebär att 

trovärdigheten på vår studie enligt detta kriterium är hög. 

8.6 Äkthet 

Diskussionen kring huruvida äkthet finns i en studie syftar till etiska ställningstaganden. 

Rättvis bild är en faktor som påverkar äktheten, det vill säga om undersökningen ger en 

rättvisande bild av åsikter och uppfattningar som alla olika enheter som inkluderas i ett 

urval kan tänkas ha. Äktheten påverkas även av diskussioner kring huruvida forskarna 

har bidragit till att de som ingår i urvalet får en bättre förståelse av den sociala 

situationen, om de fått bättre förståelse av hur andra upplever den sociala situationen 

samt huruvida forskarna har påverkat de som ingår i ett urval och på så sätt erhållit de 

svar som de vill ha. (Bryman & Bell, 2010, s. 308-309) Vår undersökning utgår endast 

från ett perspektiv, det vill säga investerarnas perspektiv. Vi har därmed avgränsat oss 

till att analysera åsikter och uppfattningar endast från detta perspektiv. Utifrån detta kan 

dras slutsatsen att vår undersökning inte bidrar med en rättvisande bild utifrån 
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tankesättet att åsikter från alla enheter som ingår i urvalet inkluderas eftersom 

exempelvis bankernas åsikter inte beaktas. I vår undersökning har vi däremot inte 

påverkat det inkluderade urvalet på något sätt vid insamlingen av data, vilket medför att 

äktheten ur denna aspekt är hög. 
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http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?vid=3&hid=9&sid=23f94d40-c579-4f0d-b7eb-15cad9658d54%40sessionmgr15&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43766819
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?vid=3&hid=9&sid=23f94d40-c579-4f0d-b7eb-15cad9658d54%40sessionmgr15&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43766819
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?vid=3&hid=9&sid=23f94d40-c579-4f0d-b7eb-15cad9658d54%40sessionmgr15&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43766819
http://www.fasb.org/summary/stsum157.shtml
http://www.fasb.org/summary/stsum157.shtml
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B6E68150-1711-47BD-8A0B-E0E5C4C9B962/0/IFRIC11nearfinaldraft.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B6E68150-1711-47BD-8A0B-E0E5C4C9B962/0/IFRIC11nearfinaldraft.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B6E68150-1711-47BD-8A0B-E0E5C4C9B962/0/IFRIC11nearfinaldraft.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B6E68150-1711-47BD-8A0B-E0E5C4C9B962/0/IFRIC11nearfinaldraft.pdf
http://www.iasb.org/NR/rdonlyres/B6E68150-1711-47BD-8A0B-E0E5C4C9B962/0/IFRIC11nearfinaldraft.pdf
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://proxy.ub.umu.se:2077/ehost/detail?hid=106&sid=37165d6c-4f4f-4c03-a05e-3dc73ac1c595%40sessionmgr115&vid=4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZzaXRlPWVob3N0LWxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#db=buh&AN=43641980
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/nr091506.shtml
http://www.fasb.org/jsp/FASB/Page/nr091506.shtml


3(17) 
 

 
 

Measuring 

Fair Value 
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Near-final 

draft 
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http://www.iasb.org/NR/rdonly

res/B6E68150-1711-47BD-
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E0E5C4C9B962/0/IFRIC11ne

arfinaldraft.pdf 

IASB.or

g near 

final 

draft 

22 600 1 2011-

05-03 

Make-to-

Believe- 

Accounting 

Claims a 

Victim 

Google 

http://www.bloomberg.com/ap

ps/news?pid=newsarchive&sid

=awZJNZCT7waY 

Mark to 

model 

level 3 

229 00

0 000 

4 2011-

01-27 

Mark-to-

Make-

Believe 

Perfumes 

Rotten 

Bank Loans 

Google 

http://www.bloomberg.com/ne

ws/2010-11-18/mark-to-make-

believe-perfumes-rotten-loans-

commentary-by-jonathan-

weil.html 

Jonathan 

weil 

bloombe

rg 
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000 

5 2011-

01-31 

The Crisis 

of Fair 

Value 

Accounting

: Making 

Sense of 

the Recent 

Debate 

Ub.umu.se / 

Business source premier  

http://proxy.ub.umu.se:2077/eh

ost/detail?vid=3&hid=9&sid=2

3f94d40-c579-4f0d-b7eb-

15cad9658d54%40sessionmgr

15&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZ

zaXRlPWVob3N0LWxpdmU

mc2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#

db=buh&AN=43766819 

The 

crisis of 

fair value 

accounti

ng 

7 750 

000 

1 2011-
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IASB 

completes 

first phase 

of financial 

instruments 

accounting 

reform 
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http://www.ifrs.org/News/Press

+Releases/IASB+completes+fi

rst+phase+of+financial+instru

ments+accounting+reform.htm 

IASB.or

g IFRS 9 

publishe

d 

195 

000 

1 2011-

05-03 

IFRS 9 

Financial 

Instruments 

Google 

http://www.iasplus.com/standa

rd/ifrs09.htm 

IFRS 9 97500 3 2011-

04-18 

Stock Beta 

Value 

Google 

http://www.stock-market-

investors.com/pick-a-stock-

guides/stock-beta-value.html 

Beta 

value 

definitio

n 

9 320 

000 

3 2011-

02-02 

Calculating 

Beta: 

Portfolio 

Math For 

The 

Average 
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http://www.investopedia.com/a

rticles/financial-

theory/09/calculating-beta.asp 
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10 300 
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The Basics 

of the Bid-

Ask Spread 

Google 

http://www.investopedia.com/a

rticles/trading/121701.asp 

Bid-ask 

spread 

12 200 

000 

3 2011-

02-10 

Fakta om 

likviditetsg

aranter 

Google 

http://www.remium.com/resour

ces/files/Stockholmsborsen.fak

tablad.pdf 

Fakta om 

likviditet

sgaranter 

166 1 2011-

02-23 

Value 

Relevance 

of FAS No. 

157 Fair 

Value 

Hierarchy 

Information 

and the 

Impact of 

Corporate 

Governance 

Mechanism

s 

Ub.umu.se / 

Business source premier 

(Tips av Stefan) 

http://proxy.ub.umu.se:2219/pd

f23_24/pdf/2010/ARW/01Jul1

0/51972777.pdf?T=P&P=AN&

K=51972777&S=R&D=buh&

EbscoContent=dGJyMNXb4kS

eqLQ4yNfsOLCmr0meprJSsqe

4TbCWxWXS&ContentCusto

mer=dGJyMPGnrkquqLdPueP

fgeyx44Dt6fIA 

Value 

relevanc

e of FAS 

No. 157 

2 1 2011-

01-26 

The 

Sarbanes-

Oxley Act 

of 2002 

Google 

http://www.sox-

online.com/soxact.html 

Sarbanes 

oxley act 

section 

302 and 

304 

88700 1 2011-

04-18 

Fair value 

accounting: 

Effects on 

bank’s 

earning 

volatility, 

regulatory 

capital and 

value of 

contractual 

cash flows 

Ub.umu.se / 

Business source premier 

http://proxy.ub.umu.se:2077/eh

ost/detail?hid=108&sid=1bf2ac

d0-c937-4248-9f2d-

34e43995b902%40sessionmgr

113&vid=12&bdata=JmxvZ2lu

LmFzcCZzaXRlPWVob3N0L

WxpdmUmc2NvcGU9c2l0ZQ

%3d%3d#db=buh&AN=11490

075 

Fair 

value 

accounti

ng: 

Effects 

on bank 

39 13 2011-

02-03 

Disclosure, 

conservatis

m and the 

cost of 

equity 

capital: A 

review of 

the 

foundation 

literature 

Ub.umu.se / 

Business source premier 

(Tips av Stefan) 
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4&bdata=JmxvZ2luLmFzcCZz

aXRlPWVob3N0LWxpdmUm

c2NvcGU9c2l0ZQ%3d%3d#d

b=buh&AN=58702847 

Disclosu

re, 

conserva

tism and 

the cost 

of equity 

capital 

3 1 2011-
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Information
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Appendix 2 – Förteckning över Europas största banker, mätt efter tillgångar  

 

Bank Land Tilltångar 

BNP Paribas France 2,952.22 

Royal Bank of Scotland United Kingdom 2,727.94 

HSBC Holdings United Kingdom 2,355.83 

Crédit Agricole France 2,227.22 

Barclays United Kingdom 2,223.04 

Deutsche Bank Germany 2,150.60 

ING Group Netherlands 1,667.62 

Lloyds Banking Group United Kingdom 1,650.78 

Société Générale Group France 1,468.72 

UniCredit Group Italy 1,438.91 

Banco Santander Spain 1,438.68 

UBS Switzerland 1,288.19 

Commerzbank Germany 1202.99 

Credit Suisse Group Switzerland 988.91 

Intesa Sanpaolo Italy 877.66 

Dexia Belgium 828.74 

Natixis France 769.48 

BBVA-Banco Bilbao Vizcaya Spain 760.39 

Nordea Bank Sweden 729.06 

Danske Bank Group Denmark 597.03 

KBC Group Belgium 462.66 

Standard Chartered Group United Kingdom 435.56 

CIC Group France 351.15 

Deutsche Postbank Germany 325.12 

SEB-Skand Enskilda Bank Sweden 323.28 

DnB NOR Norway 315.61 

Svenska Handelsbanken Sweden 297.27 

Banca MPS Italy 292.22 

Erste Bank Austria 278.9 

Bank of Ireland Ireland 256.98 

Swedbank Sweden 251.18 

Allied Irish Banks Ireland 249.26 

Sberbank Russia 220.62 

Banque Nat de Belgique Belgium 212.96 

Landesbank Berlin Germany 200.8 

Banco Popular Español Spain 185.5 

SNS Reaal Netherlands 184.22 

UBI Banca Italy 168.46 

Banco Popolare Italy 166.15 

National Bank of Greece Greece 140.48 
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Appendix 3 – Begreppsförklaring 
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Appendix 4 – Deskriptiv statistik 
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Appendix 5 – Korrelationsanalys betavärde 
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Appendix 6 – Regressionsanalys betavärde 
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Appendix 7 – Känslighetsanalys betavärde  
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Appendix 8 – Korrelationsanalys köp- och säljkurs 
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Appendix 9 – Regressionsanalys köp- och säljkurs 
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Appendix 10 – Känslighetsanalys köp- och säljkurs 
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Appendix 11 – Jämförelsetest 

 

 
 


