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Abstract  

Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics, Linnaeus 

University, 4FE11E, VT-2014 

Authors: Carl-Otto Ardermark and Emelie Sturesson  

Supervisor: Magnus Willesson 

Examiner: Sven-Olof Collin  

Title: Capital regulation – The salvation of the capital markets or just an act? 

Background: The regulation of banks is increasing in order to stabilize the financial 

market. Despite this increase in regulation, financial crises still continue to occur. The 

Basel Committee on Banking Supervision is gradually increasing the capital 

requirements for banks, yet the increase in capital requirements doesn’t seem to solve 

the problem. This raises the question: how does capital regulation affect banks?  

 
Purpose: The purpose of this study is, primarily to illustrate the effects that capital 

regulation has on risk and efficiency on banks within the European Union, but secondary 

also study the relationship between risk, efficiency and capital regulation.  

Method: To achieve the purpose of this study, a deductive approach has been used, 

where the problem is assumed to be due to an agency problem. The agency problem is 

expected to occur due to the intermediation approach and profit maximization is set 

against portfolio choice theory and the regulatory hypothesis. The research method is 

based on a quantitative method using panel data from commercial banks within the 

European Union, between the years 2005 – 2012. 

Conclusions: Regulation of bank on one hand and profit maximization on the other, will 

drive one eternal circle flow between regulation, risk and efficiency. Thus, the banks 

Moral Hazard behavior has to be stopped if the capital regulation is to have any real 

effect. 
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Sammanfattning  

Examensarbete, Civilekonomprogrammet, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet, 

Företagsekonomi, 4FE11E, VT-2014  

 

Författare: Carl-Otto Ardermark och Emelie Sturesson 

Handledare: Magnus Willesson 

Examinator: Sven-Olof Collin  

Titel: Kapitalreglering – Finansmarknadernas räddning eller bara ett spel för galleriet? 

  

Bakgrund: Regleringen av banker ökar i syfte att stabilisera marknaden, trots detta 

fortsätter de globala finanskriserna att skaka världen. Baselkommittén ökar succesivt 

kapitalkraven på bankerna, ändå verkar det inte lösa problemen. Den stora frågan är hur 

kapitalregleringen egentligen förhåller sig till bankerna. 

 

Syfte: Syftet med studien är främst att belysa vilka effekter kapitalreglering har på risk 

och effektvitet, i bankerna inom den Europeiska unionen, men även att studera 

samband mellan risk, effektvitet och kapitalreglering. 

 

Metod: För att uppnå syftet har en deduktiv forskningsansats använts, där problemet 

antas ha sin grund i ett agentproblem. Agentproblemet förväntas bero på att 

intermediation approach och vinstmaximerings beteende, ställs mot portföljvalsteori 

som sedan ställs mot den reglerande hypotesen. Forskningsmetoden är kvantitativ och 

bygger på paneldata från bankaktiebolag i EU-medlemsländer mellan åren 2005 – 2012. 

 

Slutsatser: Reglering av banker på ena sidan och vinstmaximering på den andra, 

kommer att driva ett evigt kretslopp mellan reglering, risk och effektivitet. Således 

måste bankernas Moral Hazard beteende brytas för att kapitalreglering ska få någon 

verklig effekt. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras kort den senaste finanskrisen som drabbat världen, hur 

regleringen till följd av finanskriser har ökat och vilka risker som diskuteras i samband 

med detta. Därefter följer en diskussion kring problemen angående förhållandena 

mellan reglering, risk och effektivitet som slutligen leder fram till studiens 

problemställning och därefter studiens syfte.  Syftet med studien är att belysa de 

effekter som kapitalreglering har på risk och effektivitet för bankerna inom den 

Europeiska unionen. 

 

 1.1 Bakgrund 

”Regulatory bodies claiming to be risk-based are always inherently exposed to political 

reactions to major events.”   - (Power, 2007, s. 90) 

 

“/…/ restricting them may not only lower banking efficiency but also increase the 

probability of a banking crisis.”             - (Lee & Chih, 2013a, s. 706) 

 

Finanskrisen 2008, hade sin startpunkt i USA. Bakgrunden var att den Amerikanska 

centralbanken höll styrräntorna låga, vilket gjorde att utlåningen i hela världen ökade 

kraftigt. Politiska krafter i USA strävade efter att förenkla utlåning till privatpersoner 

som inte klarade kraven för vanliga lån. Denna förenkling fick till följd att den kunskap 

som fanns om lånerisker, inte längre gällde. När den låga styrräntan kombinerades med 

de politiska krafterna i USA, var finanskrisen 2008 ett faktum. (Allen & Carletti, 2010) 

  

Finanskris är ett ord som säkert får många att rycka till och minnet av finanskrisen 2008 

ligger säkert kvar hos många. De senaste 20 åren har ett flertal bankkriser ägt rum och 

som följd av dessa kriser har oron, för att stabiliteten i det finansiella systemet inte är 

tillräcklig hög, ökat (Altunbas, Carbo, Gardener, & Molyneux, 2007).   
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Den 26 juni 1974 drog West Germany's Federal Banking Supervisory Office tillbaka 

Bankhaus Herstatts banktillstånd, efter att det hade konstaterats att bankens valuta-

exponering uppgick till tre gånger bankens egna kapital. Konkurrsen fick till följd att 

banker utanför Tyskland, som hade handlat med Bankhuas Herstatt, gjorde stora 

förluster. Detta fick till följd att sammanbrottet i Tyskland spred sig till andra länder och 

blev således ett internationellt problem. I oktober samma år fick även the Franklin 

National Bank of New York stänga sina dörrar efter att banken hade lidit enorma 

valutaförluster. Tre månader senare, som svar på dessa och andra störningar på den 

internationella finansiella marknaden, etablerade centralbankerna i G10-länderna en 

kommitté för bankreglering och tillsynspraxis. (BIS, 2014) 

 

Kommittén som etablerades känner världen idag till som the Basel Committee on 

Banking Supervision (Baselkommittén för banktillsyn) och består idag av 27 länder (BIS, 

2014). Baselkommittén tar fram standarder, riktlinjer och rekommendationer, som är 

normgivande för de flesta tillsynsmyndigheter inom finansbranschen 

(Finansinspektionen, 2014). Baselregelverket är inte rättsligt bindanande, utan ger ut 

tillsynsstandarder, riktlinjer och rekommenderar bästa praxis, med förhoppningen att 

de individuella myndigheterna inför dem (BIS, 2014). Reglering av banker avser att 

minska bankernas risk och öka deras stabilitet (Lee & Chih, 2013a), genom att stärka 

bankernas förmåga att stå emot förluster och minska sannolikheten för nya finansiella 

kriser (Riksbanken, 2014). Trots de återkommande bankkriserna, är frågan om världen 

har blivit mer riskfylld eller inte, en diskussion som kan hålla på i evigheter, men en sak 

kan sägas med all säkerhet; regleringen har ökat (Power, 2007).  

 

Ett sätt som kan användas för att minska riskerna och öka stabiliteten, är att öka 

bankernas kapitalkrav (BIS, 2014; Lind, 2005). Kapitalkrav är också Baselkommitténs 

huvudsakliga inriktning (BIS, 2014). Baselkommittén ansåg att ett viktat förhållande, där 

kapitalet var relaterat till olika kategorier av tillgångsexponering eller exponering 

utanför balansräkningen och var viktade relaterade till risknivån, var den bästa metoden 
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för att bedöma kapitaltäckningen i bankerna (Basel I, 1988). Baselkommittén har gett ut 

tre regelverk där nivåerna och definitionerna på bankernas kapital har skärpts med varje 

nytt regelverk (BIS, 2014; Riksbanken, 2014).  

 

Idag är Basel-regelverket uppbyggt kring tre pelare (BIS, 2014; Lind, 2005; Power, 2007), 

enligt bilden nedan. Regelverkets första pelare avser kapitalkrav för bankernas kredit-, 

marknads- och operativa risker (BIS, 2014; Lind, 2005). Den andra pelaren hanterar hur 

tillsynsmyndigheter ska utvärdera och beskriver de krav bankerna har angående risk- 

och kapitalhantering samt att redogör för de uppgifter och befogenheter som 

tillsynsmyndigheterna har (BIS, 2014; Lind, 2005). Den tredje och sista pelaren handlar 

om de krav bankerna har för att offentliggöra information (BIS, 2014; Lind, 2005). I 

denna studie kommer fokus ligga på förändringen i pelare 1, eftersom det är 

Baselregelverkets kapitalkrav som kommer att studeras. Men hur påverkas egentligen 

bankerna av att de lagstadgade kapitalnivåerna succesivt höjs? 
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1.2 Problemdiskussion 

Agentproblemet är hämtat ur agentteorin, som innebär att det finns en principal som 

vill få något utfört och en agent som utför detta åt principalen (Fama, 1980). Det 

problem som uppstår beror, enligt Jensen och Meckling (1976), på att principalen har 

svårigheter med att övervaka att agenten arbetar på det sätt som är mest gynnsamt för 

principalen. Enligt agentproblemet antas både principalen och agent vilja maximera sin 

egennytta. När agenten jobbar åt principalen, vill principalen att agenten jobbar för 

principalens egennytta. Agenten däremot, arbetar för att maximera sin egennytta 

(Jensen & Meckling, 1976). Själva agentproblemet uppstår således på grund av att 

agenten och principalen inte arbetar mot samma mål (Brealey et al., 2011). De olika 

målen skapar således motsättningar eftersom de två parterna antas sträva efter att 

maximera sin egennytta (Jensen & Meckling, 1976). Denna teori kan överföras till 

finansmarknaden, där bankerna är agenten, som utför det som reglerna kräver, och 

reglerarna är principalen, som sätter upp restriktioner för bankerna för att minska 

risken, som i sin tur gynnar samhället. 

 

Till följd av diverse finansiella kriser började reglerande myndigheter att införa 

restriktioner i den finansiella sektorn (Moran, 1986). Syftet med att reglera den 

finansiella sektorn är att minska riskerna i branschen, med förhoppning om att ifall en 

ny kris inträffar ska bankerna vara tillräckligt stabila för att ta sig ur det på egen hand 

(BIS, 2014). Således är reglerarnas mål att minska risken i bankerna, för att skydda det 

finansiella systemet och samhället i sin helhet. Att reglera kapitalnivåerna för bankerna 

kan leda till att en lägre risknivå erhålls (Lind, 2005). Det har alltid funnits starka 

affärsmässiga argument för att banker ska hålla en buffert som är tillräckligt stor för att 

bankerna ska kunna överleva oväntat stora förluster (Damodaran, 2012). Denna buffert 

av kapital är grunden för en stabil bank (Power, 2007). Således för att bevara stabiliteten 

i bankerna måste alltså risken minska, vilket kan åstadkommas genom att reglera 

kapitalet (BIS, 2014; Lind, 2005).  
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De lagstadgade kapitalkraven för banker är extra viktiga på grund av bankernas speciella 

karaktär. Anledningen till att banker är extra känsliga i det finansiella systemet har, 

enligt Lind (2005), att göra med att bankernas olika funktioner är viktiga och fördelaktiva 

för hela ekonomin. Banker erbjuder till exempel, betalningstjänster, sparinstrument för 

förmedling av kapital, krediter till låntagare och bankerna hanterar även risker. Om 

utlåning studeras, utifrån frågan varför banker behöver regleras, har utlåningen 

vanligtvis längre löptider än inlåning. Detta innebär att en bank, i vissa lägen, relativt 

snabbt kan förlora stora delar av sin inlåning samtidigt. I ett sådant läge, kan det uppstå 

en allvarlig likviditetsbrist, som i värsta fall kan leda till att banken går i konkurs. Ett 

annat exempel på varför banker behöver regleras, är den dagliga betalningstrafiken 

mellan bankerna och denna betalningstrafik omfattar stora belopp. Eventuella 

störningar i detta betalningssystem kan snabbt sprida sig till fler banker och till och med 

hota stabiliteten i hela det finansiella systemet. En annan viktig faktor till varför banker 

behöver regleras är att banker har en dominerande roll eller monopolställning, vilket 

betyder att det inte finns speciellt många andra alternativ. Det är enbart banker får till 

exempel ta emot inlåning, där pengarna som sätts in är skyddade av statliga 

insättningsgarantin. Banker har dessutom en dominerande roll i utlåningen till små och 

medelstora företag (Lind, 2005). 

 

1974 bildades en kommittén vid namn Baselkommittén (BIS, 2014) och 

kapitaltäckningen blev snabbt deras huvudsakliga inriktning (BIS, 2014), det vill säga, 

den buffert som bankerna ska hålla för att minska risken. Baselkommittén har tidigare 

gett ut två regelverk, Basel I & Basel II, och i skrivande stund håller ett nytt regelverk på 

att implementeras, Basel III (BIS, 2011). Kapitalregleringen har utvecklats och har blivit 

strängare med varje nytt regelverk som har getts ut (Basel I, 1988; Basel II, 2004; Basel 

III, 2011). På grund av de ovanstående funktionerna har reglerna som mål att minska 

risken för bankerna, men att minska risken får konsekvenser för bankerna.  
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I portföljvalsteorin finns det, enligt Markowitz (1952), ett samband mellan risk och 

avkastning.  Det finansiella systemet hanterar risk genom att kräva avkastning som 

kompensation för risken (Markowitz, 1952), det vill säga att när risken ökar krävs en 

kompensation för risken i form av avkastning. Inom portföljvalsteori utformas en 

effektiv front där investerar kan välja sin avkastning, utifrån sina riskpreferenser (Elton 

och Grubler, 1997). Regleringen har ökat på grund av att riskerna har varit för höga i det 

finansiella systemet (Altunbas et al., 2007), vilket kan tyda på att bankernas 

riskpreferenser har varit för höga. Således borde reglering leda till att bankernas risknivå 

minskar, vilket i sin tur leder till att bankernas avkastning kommer minska.  

 

Anledningen till att riskpreferenserna är höga bland bankerna kan antas bero på 

bankernas mål. Enligt företagsekonomisk teori är alla företags mål att maximera vinsten 

(Parkin et al., 2008), såldes skiljer sig inte detta mål från bankernas mål. Om risken då 

sänks genom reglering, och således minskar bankernas avkastning, kommer det att 

påverka bankernas möjlighet att maximera vinsten.  

 

Utifrån portföljvalsteorin antas investerare vara rationella investerare, vilket innebär att 

de, givet risknivån, vill maximera avkastningen (Elton och Grubler, 1997). Antagande 

som portföljvalsteorin bygger på innebär att antingen ska risken minimeras, givet 

avkastningen, eller ska avkastningen maximeras, givet risken (Elton och Grubler, 1997). 

Om bankerna antas vara rationella investera kommer de alltså, givet risknivån som 

reglerarna bestämmer, maximera avkastningen. Problemet är dock att så fort de 

hamnar i en trängd situation genast förvandlas till rationella vinstmaximerare (Sealey & 

Lindley, 1977). Det uppstår således ett agentproblem mellan reglerare och banker. I 

detta fall vill bankerna vinstmaximera, medan reglerarna har som mål att minimera 

risken. 
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Då bankerna blir tvungna att operera på en risknivå som de inte föredrar, och således 

inte får den önskade avkastningen, kan det innebära att bankerna försöker finna andra 

sätt att öka avkastningen på. Om kapitalkraven ökas, skulle banker kunna reagera på 

detta genom att öka de riskfyllda tillgångarna (Altunbas et al., 2007). Det uppstår 

således Moral Hazard, eftersom ett bolag kan bli frestat att ta på sig högre risker för att 

kompensera för den förlorade avkastningen (Altunbas et al., 2007). Hellman, Murdock 

och Stiglitz (2000) menar att det är insättningsgarantin, för banker, som gör att Moral 

Hazard kan uppstå från första början. Det vill säga, när bankernas avkastning minskar 

kan de, på grund av insättningsgarantin, öka riskerna i andra delar av verksamheten för 

att kompensera för den förlorade avkastningen. I och med detta kan således reglernas 

vilja att minimera risken få oönskad effekt. 

 

Inom EU kan det antas att agentproblemet blir än större. Anledningen till detta beror på 

att det inom EU sker en utveckling mot ett allt mer integrerat banksystem inom 

unionen, samtidigt som bankerna privatiseras och avregleras (Europeiska 

Centralbanken, 2013). När konkurrensen på den finansiella marknaden ökar, frestas 

bankerna att ta högre risk för att öka sin avkastning, då det är fler som delar på 

marknaden (Altunbas et al., 2007;Hellmann et al., 2000). Att den ökade konkurrensen 

leder till högre risktagning kan jämföras med det Ingves (2011) kallar för, race to the 

bottom, alltså kapplöpning mot låga kapitalnivåer. Denna konkurrens är, enligt Altunbas 

et al., (2007), en av anledningarna till att risken i det finansiella systemet har ökat. När 

risktagningen ökar, till följd av ökad konkurrens, krävs det att marknaden övervakas för 

att bevara stabiliteten (Hellman et al., 2000). Den ökade konkurrensen inom EU, gör att 

detta område är extra intressant att studera. Eftersom den ökade konkurrensen leder 

till ett ökat risktagande, vilket reglerna försöker undvika, blir således agentproblemet än 

tydligare inom EU. 
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När Basel I infördes 1988, väcktes ett intresse för hur reglering av kapital påverkade 

bankernas effektivitet (Fiordelisi, Marques-Ibanez, & Molyneux, 2011), det vill säga 

kapitalets påverkan på avkastningen. Dock ger tidigare ekonomisk litteratur, motstridiga 

resultat kring hur reglering av kapital påverkar bankernas effektivitet (Lee & Chih, 

2013b).  Altunbas et al. (2007) finner till exempel, inget stöd mellan ineffektivitet och 

bankernas risktagande. Istället menar de att ineffektiva banker håller mer kapital och tar 

lägre risker än banker som är mer effektiva. Medan Barth, Caprio och Levine (2004) 

menar att ökad reglering, och därigenom ökade kapitalkrav, försämrar effektiviteten hos 

banker, vilket ökar sannolikheten för en ny finanskris. Lee & Chih (2013a; 2013b) är av 

samma uppfattning som Barth et al. (2004) och menar att om bankernas kapital 

regleras, i syfte att stärka stabiliteten, kommer stabiliteten visserligen öka, men 

regleringen minskar effektiviteten i bankerna. Ineffektivitet kan skapa diverse problem 

då banker med låga resultat, som en följd av låg effektivitet, har större risk att gå i 

konkurs (Chiu, Chen, & Hung, 2009). Motsättningarna som existerar inom litteraturen, 

gör det intressant att studera hur kapitalregleringen, risk och effektivitet förhåller sig till 

varandra. De ovanstående studierna lägger stort fokus på kapitalregleringen och dess 

inverkan på effektiviteten, men på grund av att det existerar ett förhållande mellan 

effektivitet, risk och kapital, där risken är den huvudsakliga variabeln, borde det, enligt 

oss, således läggas mer fokus på risken.  

 

När denna studie genomförs håller ännu ett reglerverk på att implementeras, Basel III, 

där kapitalkraven ökar ytterligare. Av denna anledning är det intressant att studera om 

kapitalregleringen verkligen är rätt väg att gå. Det är således av stort intresse att 

undersöka om det ökade kapitalkraven verkligen har någon effekt på risk och 

effektivitet i bankerna inom den Europeiska unionen.  

 
Bankerna är viktiga för hela det finansiella systemet på grund av deras speciella 

karaktär, vilket innebär att bankerna inte bör ta på sig alltför höga risker. Bankernas mål 

är dock att maximera vinsten, vilket gör att en ökad konkurrens inom EU leder till att 

risktagningen måste öka för att hallå avkastningen konstant. Dock går reglerarna in och 
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reglerar bankerna så att risken inte ska kunna öka, vilket i sin tur leder till att bankernas 

avkastning minskar. Eftersom bankerna antas vara rationella vinstmaximerare, antas 

den minskade avkastningen leda till ett Moral Hazard beteende. Det vill säga, bankerna 

hittar andra, mer riskfyllda sätt, att tjäna pengar på genom att gå runt regleringen. Trots 

detta fortsätter bland annat Baselkommittén att öka kapitalreglering. Vilket leder till 

studiens frågeställning: 

                                                                                 

Hur påverkar kapitalreglering bankernas risk och effektivitet? 

     
 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är främst att belysa vilka effekter kapitalreglering har på risk och 

effektvitet i bankerna inom den Europeiska unionen, men även att studera samband 

mellan risk, effektvitet och kapitalreglering. 

  



 

16 
 

1.4 Disposition 

I dispositionen presenteras kort vad varje avsnitt i uppsatsen innehåller, samt de 

viktigaste punkterna från respektive avsnitt. 

 

Inledning 

I detta avsnitt presenteras kort den senaste finanskrisen som drabbat världen, hur 

regleringen till följd av finanskriser har ökat och vilka risker som diskuteras i samband 

med detta. Därefter följer en diskussion kring problemen angående förhållandena 

mellan reglering, risk och effektivitet som slutligen leder fram till studiens 

problemställning och därefter studiens syfte.  Syftet med studien är att belysa de 

effekter som kapitalreglering har på risk och effektivitet för bankerna inom den 

Europeiska unionen. 

 

Metod 

I detta avsnitt kommer de metodologiska ställningstaganden, som studien bygger på, att 

presenteras. Den teoretiska utgångspunkt, forskningsansats och kunskapssyn, som 

studien grundar sig på presenteras för att konsekvenser för resultatet ska framkomma. 

De metodologiska val som gjorts och de konsekvenser det kan leda till, motiveras utifrån 

syftet med studien. 

 

Teori 

I nedanstående avsnitt presenteras de underliggande teorierna och tidigare studier som 

denna studie berör.  De underliggande teorierna som presenteras är agentteori, 

portföljvalsteori, kapitalreglering och Moral Hazard.  Studiens syfte är främst att belysa 

vilka effekter kapitalre lerin  har p   risk och effektivitet, f r bankerna inom den 

Europeiska unionen, men även att studera samband mellan risk, effektivitet och 

kapitalreglering. För att besvara detta syfte ställs det även i detta avsnitt upp olika 

hypoteser som hjälper till att uppnå syftet med studien. Avsnittet skapar en förståelse 
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för sambanden mellan kapitalreglering, risk och effektivitet. Avsnittet avslutas med att 

beskriva interaktionen mellan hypoteserna, vilket slutligen formar ett kretslopp. 

 

Empirisk metod 

För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ forskningsmetod använts, i kombination 

med paneldata som undersökningsmetod. I avsnittet redogörs även för hur risk, 

effektivitet, kapital och kontrollvariabler har operationaliserats. I slutet av avsnittet 

beskriv den databearbetning som gjorts för att kunna gå vidare till den empirska 

analysen. 

 

Empirisk analys 

I detta avsnitt introduceras, genom univariata analyser, de variabler som senare ligger 

till grund för hypotesprövningen.  Eftersom det i denna studie eftersträvas ett 

generaliserbart resultat kommer variablernas normalfördelning att prestenteras. Detta 

följs upp av en korrelationsanalys för att se hur variablerna korrelerar med varandra. 

Avsnittet avslutas med ett endogenitetstest och studiens hypotesprövning. 

 

Slutsats 

Uppsatsen sammanfattas, resultaten av hypoteserna besvaras, lösningen på problemet 

presenteras och syftet med uppsatsen uppnås genom att knyta ihop allt till en slutsats. 

Slutsatsen är att reglering av banker på ena sidan och vinstmaximering på den andra, 

kommer driva ett evigt kretslopp mellan reglering, risk och effektivitet. Således måste 

bankernas Moral Hazard beteende brytas för att kapitalreglering ska få någon verklig 

effekt. 
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2 Metod  

I detta avsnitt kommer de metodologiska ställningstaganden, som studien bygger på, att 

presenteras. Den teoretiska utgångspunkt, forskningsansats och kunskapssyn, som 

studien grundar sig på, presenteras för att konsekvenser för resultatet ska framkomma. 

De metodologiska val som gjorts och de konsekvenser det kan leda till, motiveras utifrån 

syftet med studien. 

 

2.1 Teoretisk utgångspunkt 

Studiens syfte är att undersöka vilken effekt reglering av kapital har på bankers risk och 

effektivitet inom EU. För att uppnå detta syfte kommer hypoteser, som är baserade på 

tidigare litteratur och teorier kring förhållandena mellan kapitalreglering, risk och 

effektivitet att användas. Tidigare forskningen ger indikationer på vilka teorier som kan 

tänkas förklara sambanden, dock är forskarna inte överens om hur dessa samband ser 

ut. De skilda resultaten ger upphov till en endogen rörelse mellan kapitalreglering, risk 

och effektivitet, som enligt tidigare studier kan förklaras av Agentteorin och Moral 

Hazard. Den rikliga forskningen på området är en fördel för att hitta orsaker till alla 

orsakssambanden. En nackdel är att flera studier justerat för endogenitetsproblemet 

och därefter försökt studera sambandet, vilket ger upphov till samband som kan 

ifrågasättas. 

 

För att överbrygga bristerna med tidigare studier, kommer samband mellan 

kapitalreglering, risk och effektivitet studeras enskilt, justerade för endogenitet, men 

indirekta kopplingar och endogena effekter kommer att lyftas upp och diskuteras. Att 

lyfta upp endogenitetsproblemet istället för att sopa det under mattan, anses vara 

viktigt för att förstå problematiken. 
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Med hjälp av agentteorin förklaras orsaken till att problemet uppstår, denna teori har 

även använts i flera tidigare studier för att förklara problematiken. För att förstå varför 

agentproblemet uppstår används, företagsekonomisk teori, portföljvalsteori och 

intermediation approach. Detta ställs emot Baselregelverkets succesiva ökning av 

kapitalkraven och den reglerande hypotesen, som förklarar vad som driver regleringen. 

Förhållandet mellan effektivitet och reglering, påverkar båda risken på olika sätt och 

ställs därför mot varandra. Motsättningen förklaras av Moral Hazard.  

 

Tidigare forskning och teorier som har använts för att utforma teorin i denna studie har 

inhämtats från böcker, vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Alla vetenskapliga 

artiklar som använts har kontrollerats så att de har genomgått en vetenskaplig 

granskning (peer review). 

 

2.2 Forskningsansats 

Att studera de effekter kapitalreglering har på risk och effektivitet i banker inom EU är, 

som sagt, studiens syfte. Detta syfte uppnås genom att studera teorier, samt den 

litteratur som redan finns på området för att sedan formulera hypoteser som testas 

empiriskt. Att studera något på detta sätt, innebär att en deduktiv forskningsansats 

används  (Bryman & Bell, 2005). Tidigare studier har använt en liknande ansats för att 

studera de förhållanden som existerar mellan risk, kapitalreglering och effektivitet. 

Anledningen till att denna ansats ändå väljs för denna studie, är för att den passar bäst 

för att uppnå syftet med studien. Genom en deduktiv studie kan resultaten 

generaliseras (Patel & Davidson, 2011), vilket är värdefullt i en studie som studerar ett 

ämne som är aktuellt även för andra banker. Enligt Barth et al. (2004) kan 

Baselregelverket anses som bästa praxis idag, även om det inte är uttalat. En studie som 

är generaliserbar kan, på grund av att Baselregelverket som anses vara bästa praxis, vara 

intressant för fler länder, än de som ingår i EU. 
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Ett alternativt sätt att studera kapitalregleringens effekter på risk och effektivitet hade 

varit genom en induktiv ansats. Om en induktiv ansats istället hade använts, hade 

studien börjat med att studera verkligheten, som därefter hade lett fram till teori 

(Bryman & Bell, 2005). Studien hade då börjat med observation av bankerna vid flera 

olika tidpunkter för att på det sättet försöka hitta några förändringar som kan länkas 

samman med införandet av ny reglering. En studie på detta sätt hade blivit betydligt 

mer omfattande eftersom alla faktorer som kan tänkas påverkas av reglering hade fått 

vara med i observationerna. Det finns en svårighet i att veta vad som egentligen ska 

studeras och det finns risk för en viss subjektiv bedömning. Problemen med denna 

ansats gör att den inte är lämplig för att uppnå studiens syfte och är anledningen till 

ansatsen inte används i denna studie.  

 

2.3 Kunskapssyn 

Studiens forskningsansats är deduktiv eftersom det ger förutsättningar för att uppnå 

syftet med studien. För studier som eftersträvar ett generaliserbart resultat, är inte bara 

en deduktiv forskningsansats lämplig, det är även, enligt Bryman och Bell (2005) viktigt 

att använda ett positivistiskt förhållningssätt. Ett positivistiskt förhållningssätt är 

lämpligt för att beskriva hur något är och förhålla sig objektivt till detta (Bryman & Bell, 

2005). Detta förhållningssätt gör att resultaten kan användas för kapitalreglerade 

banker även utanför EU, då syftet är att förklara förhållandena mellan kapital, risk och 

effektivitet, utan subjektiva inslag. 
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Att studera hur reglering påverkar risk och effektivitet objektivt, innehåller inga sociala 

situationer att ta ställning till, varför den mer naturvetenskapligt inriktade positivismen 

fungerar bättre för denna typ av studier. Enligt Bryman och Bell (2005) är en alternativ 

kunskapssyn till positivismen, tolkningsperspektivet eller hermeneutik. Ett 

hermeneutiskt förhållningssätt grundar sig i att fånga subjektiviteten vid en handling i 

ett socialsammanhang (Bryman & Bell, 2005). Denna kunskapssyn hade passat för en 

studie angående varför personerna i Baselkommittén väljer att införa mer reglering. 

Alltså om studien haft subjektiva, sociala aspekter att ta hänsyn till.  
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3 Teori 

I nedanstående avsnitt presenteras de underliggande teorierna och tidigare studier som 

denna studie berör.  De underliggande teorierna som presenteras är agentteori, 

portföljvalsteori, kapitalreglering och Moral Hazard.  Studiens syfte är främst att belysa 

vilka effekter kapitalreglering  ar p   risk oc  effektivitet  f r bankerna inom den 

Europeiska unionen, men även att studera samband mellan risk, effektivitet och 

kapitalreglering. För att besvara detta syfte ställs det även i detta avsnitt upp olika 

hypoteser som hjälper till att uppnå syftet med studien. Avsnittet skapar en förståelse 

för sambanden mellan kapitalreglering, risk och effektivitet. Avsnittet avslutas med att 

beskriva interaktionen mellan hypoteserna, vilket slutligen formar ett kretslopp. 

 

3.1 Effektivitet och risk 

Agentproblemet uppstår till följd av att bankerna och Baselkommittén inte arbetar mot 

samma mål. Både bankerna och Baselkommittén antas sträva efter att maximera sin 

egennytta. Agentproblemet är hämtat från agentteorin, som innebär att det finns en 

principal som vill få något utfört och en agent som utför något åt principalen (Fama, 

1980). Själva agentproblemet uppstår, precis som i fallet med bankerna och 

Baselkommittén, på grund av att agenten och principalen inte arbetar mot samma mål, 

eftersom båda antas sträva efter att maximera sin egennytta (Brealey et al., 2011). 

Kapitalreglering skapar således motsättningar mellan de som reglerar och de som blir 

reglerade och därför uppstår det ett agentproblem. 

 

I företagsekonomisk teori antas det, enligt Parkin et al. (2008), att alla företag har som 

mål att maximera vinsten. Målet för en bank skiljer sig inte från andra företags mål och 

syftet för banken är således att maximera värdet för aktieägarna. Enligt intermediation 

approach är input det som företaget betalar pengar för att få medan output är det som 

ett företag tjänar pengar på (Sealey & Lindley, 1977). Således måste en bank öka 

outputen för att kunna vinstmaximera, det vill säga banken måste öka sin effektivitet. 
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Farell (1957; i Coelli, 1996) definierar den totala effektiviteten med två komponenter. 

Den första är den tekniska effektiviteten som står för företagets förmåga att producera 

maximal output, givet input. Den andra är allokerad effektivitet som innebär företagets 

förmåga att använda optimal andel input, givet priset. Genom att slå ihop dessa 

komponenter får man alltså företagets totala effektivitet (Coelli, 1996). Eftersom 

utgångpunkten i studien är intermediation appraoch, kommer effektivitet i denna 

studie, definieras som teknisk effektivitet. Frågan är då, hur ska bankerna gå tillväga för 

att öka effektiviteten och därmed maximera vinsten?  

 

Det finansiella systemet hanterar risk genom att kräva avkastning som kompensation för 

risken (Markowitz, 1952). Inom finansiell teori är risk sannolikheten att få en annan 

avkastning än den förväntade, det vill säga standardavvikelsen för ett förväntat utfall, 

vilket både kan vara positivt och negativt (Power, 2007; Damodaran, 2012). Basel-

kommittén definierar operativ risk som: “the risk of loss resulting from inadequate or 

failed internal processes, people and systems, or from external events” (BIS, 2001, s. 2). 

Många personer ser risk, i allmänhet, på det sätt som Baselkommittén definierar 

operativ risk (Damodaran, 2012). Det vill säga att utfallet av en handling blir något de 

inte tycker om (Damodaran, 2012), det vill säga något negativt. Denna definition är även 

den som kommer att användas i studien. 

 

På 1950-talet föddes en teori som kallas the modern portfolio theory och dess fader var 

Markowitz (Elton & Grubler, 1997). Markowitz (1952) studerade två hypoteser vid val av 

portfölj. Den första hypotesen var att investerare kommer maximera förväntad 

avkastning. Denna hypotes förkastades dock i denna studie. Anledningen till att 

hypotesen förkastades var att investerare inte endast tittar på avkastning när de väljer 

en portfölj, utan det finns fler faktorer som påverkar valet av portfölj. Den andra 

hypotesen i studien, att investerare ska vilja ha avkastning men inte varians (risk), 

förkastas däremot inte (Markowitz, 1952). Elton och Grubler (1997) menar att 

Markowitz (1952) studie bevisade de två mest betydande principerna inom 
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portföljvalsteori, nämligen att variansen ska hållas konstant och förväntad avkastning 

maximeras eller att förväntad avkastning ska hållas konstant och variansen minimeras 

(Elton & Grubler, 1997). Elton, Grubler, Brown och Goetzmann (2011) menar att i 

portföljvalsteori antas det att investerare föredrar mer, framför mindre. Detta 

antagande stämmer överens med det företagekonomiska antagandet att företags mål är 

att maximera vinsten. Markowitz två principer ledde, enligt Elton och Grubler (1997), till 

utformningen av den effektiva fronten där investerare kan välja sin föredragna portfölj, 

beroende på individuella risk- och avkastningspreferenser. Den effektiva fronten är den 

linje som kan dras längs de portföljer som, givet risknivån, ger högst avkastning (Elton et 

al., 2011).  

 

För att bankerna ska uppnå målet, att maximera vinsten, måste bankerna öka 

avkastningen. För att bankerna ska öka avkastningen måste de öka effektiviteten, det 

vill säga att de måste öka output givet input. Inom det finansiella systemet existerar det 

en koppling mellan risk och, i detta fall, effektiviteten. Av denna anledning ställs därför 

följande hypotes upp:  

H1: När effektiviteten i bankerna ökar, leder till att bankernas risk ökar. 

3.2 Kapitalreglering och dess utveckling 

Bankerna är viktiga för hela samhället och hela det finansiella systemet (Lind, 2005). Av 

denna anledning bör bankerna inte ta på sig allt för mycket risk, trots att banken kan ha 

en hög prefererad risk nivå. Eftersom bankerna vill maximera sin vinst, givet sin risknivå, 

kan således risknivån vara så pass hög att det utsätter hela det finansiella systemet för 

fara. Därför kan regler, som Baselregelverket, försöka att minska risken hos bankerna. 

Dock uppstår det då en motsättning mot bankens mål, som är att maximera vinsten, då 

reglernas mål är att minska risken, vilket innebär att bankerna inte verkar på sin 

prefererade risknivå. 
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En anledning till att organisationer regleras är för att minska möjligheten för personer 

och politik att påverka organisationens mål (Perrow 1986; i Bolman & Deal, 2005). För 

att uppnå detta tvingas liknande organisationer att agera på samma sätt (Perrow 1986; i 

Bolman & Deal, 2005). Genom att utarbeta en standard för hur något ska genomföras 

kan variationen i utfallen minskas, vilket kan vara viktigt i situationer där 

felmarginalerna måste vara små (Bolman & Deal, 2005). Bankerna fyller viktiga 

funktioner i ekonomin och på grund av att banker, som alla företag, vill maximera sin 

avkastning, givet sina riskpreferenser, är det viktigt att reglera risken hos bankerna. 

 

Både ekonomer och politiker är eniga om att ett minimikapitalkrav i kombination med 

effektiv övervakning av banker, av en central reglerare, bildar en effektiv grund för 

tillsyn av banker (Hellman et al., 2000). Enligt Hellman et al. (2000) är grunden i att 

kontrollera kapitalet att, när en bank investerar sitt egna kapital, fungerar detta kapital 

som en obligation, så att bankerna bär en del av risken för att investera i riskfyllda 

tillgångar. Under förutsättningar att banken har tillräckligt med kapital på spel, kommer 

banken välja att satsa på tillgångar med lägre risk (Hellman et al., 2000). Enligt Power 

(2007) har det alltid funnits starka affärsmässiga argument för att bankerna ska hålla en 

buffert, som är tillräckligt stor för att överleva oväntat stora förluster. Det som har 

förändrats, på grund av kriserna som har varit, är att denna buffert har blivit ett objekt 

för reglering (Power, 2007).  

 

Förvaltningen av kapital är grunden för en stabil bank och är därför en central fråga för 

alla regelsystem (Power, 2007). Genom att reglera kapitalet på multinationell nivå, kan 

stabiliteten i banksystemet stärkas, eftersom en källa för konkurrens, på grund av 

skillnader i nationella kapitalkrav, försvinner (BIS, 2014). Det hävdas även att denna 

reglering minskar den systematiska risken, det vill säga risken att fel i ett enda institut 

skulle kunna skapa brister någon annanstans i systemet (Power, 2007). Dock kan det 

enligt, Lee och Chih (2013b), finnas risker, både med att hålla för lite kapital och att hålla 

för mycket kapital. Med för lite kapital riskerar banken att gå i konkurs, medan om 
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banken håller för mycket kapital kan det medföra att banken drar på sig onödigt stora 

kostnader, vilket kan leda till att banken tappar kunder, som i sin tur försämrar 

effektiviteten i banksystemet (Lee & Chih, 2013b).  Ett av regelverken i EU som reglerar 

kapitalkraven för bankerna är Baselregelverket.  

 

Baselkommittén kallar idag, den buffert som bankerna måste hålla, för kapitaltäckning, 

vilken snabbt blev den huvudsakliga inriktningen för Baselkommitténs verksamhet (BIS, 

2014). Att kapitalregleringen succesivt har ökat genom tiderna går att utläsa från 

Baselregelverkets utveckling. 1988 släpptes ett system för kapitalmätning som kallades 

för the Basel Capital Accord, där minimikapital täckningsgraden av kapital för riskvägda 

tillgångar fastslogs till 8 % (BIS, 2014). I övervakningssyfte bestämde kommittén att 

detta kapital skulle delas in i två nivåer, Tier 1 och Tier 2 (Basel 1, 1988).  Tier 1 skulle 

utgöra bankens kapitalbas och ha till uppgift att fånga upp eventuella förluster som kan 

uppstå i en bank (Riksbanken, 2013). Summan av de båda skulle vara lika med 

minimikapitalkravet, det vill säga 8 procent (Basel 1, 1988). Tier 1 innefattade 

primärkapital, medan Tier 2 innefattade supplementär kapital (Basel 1, 1988). Under 

Basel I-regelverket fick supplementärkapitalet inte överstiga primärkapitalet (Basel 1, 

1988).  I regelverket framgår det även att kapitalbasen till minst 50 % ska bestå av 

primärkapitalet, det vill säga eget kapital och publicerade reserver efter skatt.  

 

I början av 1990-talet började Baselkommittén se över de förhållningssätt som fastslogs 

1988 (Power, 2007; BIS, 2014). Enligt Power (2007) var anledningen till att 

Baselkommittén började se över förhållningsätten att det fanns ett växande erkännande 

av användningen av de riskmodeller som bankerna använde sig av för att beräkna det då 

lagstadgade kapitalet. Detta erkännande av in-house-modellerna innefattade modeller 

som Value at Risk och scenarioanalyser. Den stora förändringen kom 1996, då 

Baselkommitténs regler anpassades för att tillåta användningen av dessa in-house 

modeller för att reservera kapital för marknadensriskexponering. Detta var en stor 

förändring, då systemet gick från att bestämma och kontrollera, till en påtvingad 
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självreglering. Bankerna skulle beräkna kapitalkravet enligt sina egna modeller som 

sedan blev föremål för tillsyn (Power, 2007). Det vill säga att bankerna nu kunde 

använda sig av IRK-metoder1 för att bestämma riskvikterna och därmed kapitalkraven 

(Lind, 2005). Ytterligare en förändring var, enligt Power (2007), att under denna tid var 

operativa risker inte en särskilt uppmärksammans riskategori. 1994 insåg 

Baselkommittén betydelsen av den operativa risken. De förstod att brister i 

informationssystem eller internkontroll gav upphov till oväntade förluster.  I slutet av 

1990-talet skulle det kunna hävdas att många bankskandaler och misslyckande hade 

felberäknas och var diagnostiserade i form av kredit-eller marknadsrisk. I slutet av 

årtiondet var operativa risker den riskkategori som stod högst på reglerares och 

praktikers agendor (Power, 2007). 

 

I juni 1999 gav Baselkommittén ut ett förslag på nya kapitaltäckningsregler för att 

ersätta 1988 års regler, detta förslag heter Basel II (BIS, 2014). Power (2007) menar att 

Basel II har ett synsätt på kapital som en buffert för både mätbara (kredit och marknad) 

och icke-mätbara risker (osäkerhet). Enligt Lind (2005) var anledningen till att ett nytt 

förslag gavs ut att det hade skett en avsevärd utveckling av teori och praktik, angående 

riskmätning och riskhantering sedan Basel I antogs. Dessutom hade nya finansiella 

instrument gjort att bankerna minskat riskerna genom bättre riskhantering. Vidare hade 

även utveckling gått mot att bankkoncerner blivit större och mer komplexa, samt att 

den finansiella marknaden integrerats mellan länder. Av dessa anledningar behövde 

kapitalregleringen omarbetas. För att regelverket skulle stämma med utvecklingen 

borde risker och kapitalkrav sammankopplas för varje fall, därför skulle reglerna 

utformas utifrån den nivå risk- och kapitalhantering hade i banken. Inte bara kredit- och 

marknadsrisker, utan även operativa risker fick tydliga kapitalkrav (Lind, 2005). ”De nya 

reglerna skulle utvidgas för att omfatta både kvantitativa och kvalitativa krav på banker 

och dessutom krav på utlämnande av viss bankinformation” (Lind, 2005, s. 7).   

 

                                                        
1 Intern riskklassificering  
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Under Basel II var minimikapitaltäckningsgraden av kapital för riskvägda tillgångar 

fortfarande 8 % (BIS, 2014), dock hade Basel II förtydligat kapitalnivåerna. 

Primärkapitalet, skulle bestå av eget kapital, avdraget för goodwill, medan 

supplementärt kapital består av företagslån (Finansinspektionen, 2007). Fortfarande 

skulle minst hälften av den minimala kapitaltäckningsgraden bestå av primärkapital, 

medan supplementärtkapital inte fick överstiga denna nivå (BIS, 2014). I Basel II 

fastställdes det att primärkapitalet skulle domineras av aktiekapital och upparbetade 

vinster, alltså 2 %, vilket kallas kärnprimärkapital (Ingves, 2011). Anledningen till att 

detta fastställdes var att, eftersom det var de här typerna av kapital som bäst kunde 

täcka förluster (Ingves, 2011).  

 

Baselregelverkets syn på kapitaltäckning, stämmer överens med den reglerande 

hypotesen. Enligt den reglerande hypotesen uppmuntras banker att öka sitt kapital i 

relation till den mängd risk som tas (Altunbas et al, 2007). Åtgärder från lagstiftare och 

tillsynsmyndigheter kan vara en viktig, bidragande faktor till en positiv relation mellan 

kapitalreglering och risk (Aggarwal & Jacques, 1998). Enligt ett idealiskt riskbaserat 

kapitalsystem, skulle en ökning av en banks portföljrisker åtföljas av en ökning av 

kapitalet som skulle fungera som en buffert mot eventuella förluster till följd av 

ytterligare risk (Altunbas et al, 2007). Ett exempel på en studie som har bevisat detta 

samband är Lee och Chihs (2013a; 2013b) studie, där de har genomfört två olika 

undersökningar av affärsbanker i Kina. Resultatet av undersökningarna visade att 

reglering av kapital kan minska risken i bankerna och därmed öka stabiliteten. 

 

Således, för att risktagandet inte ska eskalera och leda till nya finanskriser går stater och 

organisationer in på marknaden och reglerar bankernas kapital, genom att höja 

bankernas kapitalkrav. Utifrån utvecklingen från Basel I till Basel II, kan det utläsas att 

desto mer kunskap det finns om risk och desto bättre mått det finns för att mäta risken, 

desto högre blir kapitalkraven. Om marknaden inte regleras kan det bland annat, leda 

till att banker går i konkurs och att finansiella kriser uppstår, men genom att höja 
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kapitalkraven, måste bankerna behålla en högre andel kapital själva, vilket minskar 

risken. Baselkommittén har som mål att minska riskerna i det finansiella systemet, 

genom att reglera bankernas kapitalnivå. Av denna anledning ställs hypotes 2 upp: 

 

H2: När kapitalregleringen ökar, minskar risken. 

 

3.3 Risk och effektivitet 

På grund av regleringen tvingas alltså bankerna att hålla sig på en viss risknivå. Denna 

risknivå antas vara lägre än bankernas prefererade nivå för majoriteten av bankerna. 

Detta antagande grundar sig i att, det har funnits en efterfråga på reglering, eftersom 

om riskpreferenserna skulle varit låga redan från början, hade kapitalregleringen inte 

behövts. När bankerna tvingas verka på en lägre risknivå, kommer det att påverka 

avkastningen. Detta kan leda till att bankerna inte kan maximera avkastningen utifrån 

sina egna riskpreferenser, då de måste anpassa sig till regleringens krav. 

 

Eftersom det enligt portföljvalsteorin finns ett positivt samband mellan effektivitet och 

risk, på det sätt som motiverats i hypotes ett. Innebär detta att sambandet även gäller 

på motsatt håll, det vill säga när risken minskar, minskar effektiviteten. Vilket leder till 

hypotes 3: 

 

H3: När risken minskar, kommer effektiviteten att minska. 
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3.4  Basel III och Moral Hazard 

Den finansiella krisen 2008 har visat att Basel II inte tar med alla bankernas risker i 

tillräckligt stor utsträckning (Riksbanken, 2011). Därför har ett nytt regelverk, Basel III, 

tagits fram, där bland annat kapitalkraven stärkts ytterligare (BIS, 2014). Enligt 

Riksbanken (2011) är ”syftet med det nya regelverket att stärka bankernas förmåga att 

stå emot förluster och minska sannolikheten för nya finansiella kriser” (Riksbanken, 

2011 s.1). Införandet av Basel III innebär att bankerna måste hålla mer kapital av större 

kvalité (Riksbanken, 2011).  

 

De senaste kriserna har gjort att riskerna har fått mer uppmärksamhet i den finansiella 

sektorn (Altunbas et al., 2007). I ett försök att undvika framtida kriser har 

transnationella organisationer, som Baselkommittén, som sagt, gått in och försökt 

reglera marknaden (Lee & Chih, 2013a). Den globala finanskrisen 2008, visade att det, 

trots regleringarna, kunde inträffa ännu en kris. Sedan krisen har Baselkommittén börjat 

implementera sitt senaste regelverk Basel III i de länder som lyder under 

Baselregelverket (Basel III, 2011). I Basel III är summan av Tier 1 och 2 fortfarande 

densamma, den stora förändringen är att Tier 1 har ökat (Basel III, 2011). 

 

Basel III gör, till skillnad från den vaga formuleringen om det egna kapitalets roll i 

kapitalbasen som existerar i Basel II, klart att alla banker måste hålla minst 4,5 procent 

av sina riskviktade tillgångar i aktiekapital och balanserade vinster (Ingves, 2011), det vill 

säga i kärnprimärkapital. Dessutom höjs den lägsta tillåtna nivån för det totala 

primärkapitalet från de tidigare 4 procenten till 6 procent (Ingves, 2011). Vidare 

introduceras också en kapitalkonserveringsbuffert på 2,5 procent som skall bestå av 

kärnprimärkapital, vilket innebär att bankerna rimligen kommer att hålla minst 7 

procent kärnprimärkapital (Ingves, 2011). Utöver detta tillkommer även en konjunktur-

beroende buffert på maximalt 2,5 procent (Ingves, 2011). En annan förändring är att om 

banken inte når upp till kapitalkraven, får de inte fritt bestämma hur de vill dela ut 

vinster till sina ägare (Riksbanken, 2013). 
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Detta borde innebära att då kapitalet sänker risken och en lägre risk leder till lägre 

effektivitet, borde detta således leda till att ökad kapitalregleringen leder till minskad 

effektivitet. Dock ger tidigare ekonomisk litteratur motstridiga resultat kring hur 

reglering av kapital påverkar bankernas effektivitet (Lee & Chih, 2013b). Barth et al. 

(2013) finner att skärpta restriktioner för bankverksamheten har ett negativt samband 

med bankernas effektivitet, men att starkare kapitalreglering har ett marginellt och 

positivt samband med bankernas effektivitet (Barth et al., 2013). Däremot tyder resultat 

från en studie av Lee & Chih, (2013a) på att en utökad reglering av kapital har visat sig 

försämra bankernas effektivitet (Lee & Chih, 2013a). För att undersöka detta samband 

kommer följande hypotes att testas: 

 

H4a: När kapitalet ökar, kommer effektiviteten att minska. 

 

  



 

32 
 

Ett nytt regelverk har, som sagt, nu släppts, där kapitalregleringen har blivit ännu högre 

(Basel III, 2011), men varför är det så att kapitalregleringen har höjts två gånger tidigare 

men finansiella kriser ändå har uppstått? En anledning till detta kan vara att bankerna 

och Baselkommittén arbetar mot olika mål. Av denna anledning försöker bankerna gå 

runt regleringen och det skapas ett Moral Hazard beteende. En del menar att detta 

Moral Hazard beteende har en stor roll i att finansiella kriser har börjat uppstå mer 

frekvent (Hellman et al., 2000). 

 

Termen Moral Hazard har sitt ursprung i försäkringslitteraturen (Rowell & Connely, 

2012). Idag används det inom ekonomi för att beskriva förlusthöjande beteende som 

följer av försäkringar (Rowell & Connelly, 2012). Moral Hazard är det klassiska 

problemet när det gäller överdrivet risktagande (Berger & DeYoung, 1997). Moral 

Hazard föreligger när en av parterna i ett avtal har incitament, att efter det att avtalet 

har gjorts, agera på ett sätt som ger ytterligare fördelar för sig själv på bekostnad av den 

andra parten (Parkin et al., 2008). Om banker, enligt lag, är tvungna att öka kapitalet, 

skulle de kunna reagera på detta genom att öka de riskfyllda tillgångarna (Altunbas et 

al., 2007). Från ett Moral Hazard synsätt kan således ett mindre effektivt bolag bli 

frestade att ta på sig högre risker för att kompensera för den förlorade avkastningen 

som ett högre kapital skulle innebära (Altunbas et al., 2007). 

 

Anledningen till att det kan uppstå Moral Hazard från bankernas sida, menar några 

författare, beror på insättningsgarantin (Hellman et al, 2000). Kane (1989; i Hellman et 

al. 2000) menar att banker väljer en riskabel tillgångsportfölj som betalar ut hög 

avkastning om det är så att chansningen lyckas, men om chansningen misslyckas lämnar 

de sina insättare eller deras försäkringsbolag med förlusterna. Det har föreslagits att 

insättningsgarantin som finns hos bankerna är det stora problemet, då det minskar 

incitamenten för insättare att övervaka (Hellman et al, 2000). Andra hävdar att det inte 

spelar så stor roll om länderna har ett formellt system för insättningsgarantin eller inte 

eftersom, i händelse av en finansiell kris, kommer det ändå att finnas en 
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räddningsaktion (Hellman et al, 2000). Dessutom tyder det faktum, att det har varit 

finanskriser i både länder med och utan något formellt insättnings försäkringssystem att 

det inte hjälper att enbart ta bort insättningsgarantin (Hellman et al, 2000). 

 

Regleringen försöker sänka risken medan bankerna försöker maximera sin avkastning. 

På grund av insättningsgarantin och den förlorade avkastningen, som ett ökat 

kapitalkrav leder till, kan det således uppstå Moral Hazard. Om banker skulle vara 

tvungna att öka kapitalet skulle de kunna reagera på detta genom att öka de riskfyllda 

tillgångarna, för att få maximal förväntad avkastning, givet sina riskpreferenser. Detta 

innebär således att regleringen som är till för att minska risken kan gå miste om den 

inverkan om det är så Moral Hazard uppstår. Denna diskussion leder således fram till 

hypotesen: 

 

H4b: När kapitalet ökar, kommer effektiviteten att öka. 

 
3.5 Hypotesernas samband 

För att förtydliga sambanden mellan hypoteserna visas figur 3.5.1 nedan. När 

effektiviteten i bankerna ökar, i syfte att öka avkastningen, kommer det utifrån 

antagandena i portföljvalsteori innebära att risken ökar (H1). På grund av att risken i det 

finansiella systemet inte får vara för hög, finns det kapitalreglering för att hålla risken 

nere. Kapitalregleringen innebär att bankerna måste sänka sina risker (H2). När 

bankerna tvingas sänka sina risker är vi tillbaka i portföljvalsteorin och följer samma 

samband som hypotes 1 men åt motsatt håll, vilket innebär att effektiviteten kommer 

att minska när risken minskar (H3). Samtidigt som detta sker, kan en ökad 

kapitalreglering även innebär minskad effektivitet för bankerna (H4a). Dock kan den 

ökade kapitalregleringen, på grund av Moral Hazard, även leda till effektiviteten ökar 

(H4b). 
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Anledningen till att sambanden angående hur risk och effektivt påverkar 

kapitalregleringen inte studeras, beror på att kapitalregleringen inte automatiskt 

påverkas av mindre förändringar i risk och effektivitet.  Utan det är en punktvis 

mekanisk funktion som införs när Baselkommittén anser att risken i det finansiella 

systemet är för hög och därmed riskerar den finansiella stabiliteten. Denna studie 

försöker inte belysa när kapitalet regleras, utan effekterna som uppstår när en sådan 

reglering genomförs. 

 

  

 

Risk 

 

Effektivitet 
 

Kapitalreglering   

Figur 3.5.1 Hypotesernas samband 
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4 Empirisk metod 

Syftet med denna studie är att studera vilka effekter kapitalreglering har för EU-

bankernas risk och effektivitet, samt förhållandet mellan kapitalreglering, risk och 

effektivitet. För att uppnå studiens syfte har en kvantitativ forskningsmetod använts, i 

kombination med paneldata som undersökningsmetod. I avsnittet redogörs även för hur 

risk, effektivitet, kapital och kontrollvariabler har operationaliserats. I slutet av avsnittet 

beskriv den databearbetning som gjorts för att kunna gå vidare till den empirska 

analysen. 

 

4.1 Metodval 

Syftet med denna studie att studera vilka effekter kapitalreglering har för EU-bankernas 

risk och effektivitet, samt förhållandet mellan kapitalreglering, risk och effektivitet. Som 

tidigare belysts har en deduktivforskningsansats använts i denna studie och denna 

forskningsansats kombineras med ett positivistiskt förhållningsätt, eftersom studien är 

ute efter ett objektivt, generaliserbart resultat, vilket således innebär att en objektiv bild 

av verkligheten kan genereras. I denna studie kommer därför en kvantitativ metod att 

använda. Vilket lämpar sig bäst när ett objektivt generaliserbart resultat vill uppnås 

(Bryman & Bell, 2005). Denna studie har en naturvetenskaplig karaktär, vilket, enligt 

Bryman och Bell (2005) motiverar ett positivistiskt förhållningssätt.  

 

Då målet med denna studie inte är att genera en teori, utan att förklara och pröva teori, 

passar inte den kvalitativa metoden in på denna studie. Detta för att en kvalitativ metod 

används för att generera teorier och den tar avstånd ifrån den naturvetenskapliga 

modellens normer och tillvägagångsätt (Bryman & Bell, 2005). Då denna studie försöker 

ge en yttre och objektiv syn på den sociala verkligheten som sedan lättare kan 

generaliseras till banker runt om i världen, passar inte den kvalitativa metoden synsätt 

om den sociala verkligheten i denna studie. Detta eftersom den sociala verkligheten, 

utifrån kvalitativ metod, är ett synsätt som innebär ständig förändring utifrån 
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individernas förmåga att skapa och konstruera, där tyngden ligger på hur individerna 

upplever verkligheten (Bryman & Bell, 2005). 

 

4.2 Undersökningsdesign 

Eftersom ett generaliserbart resultat över tid eftersträvas i denna studie, kommer en 

longitudinell undersökningsdesign att användas. För att uppnå studiens syfte och för att 

studera förändringen över tid har en longitudinell undersökningsdesign valts, vilket 

även, enligt Bryman och Bell (2005), anses vara en lämplig metod, för denna typ av 

studie. Då denna studie bland annat syftar till att se hur den ökade regleringen har 

påverkat risk och effektivitet är det viktigt att kunna studera just förändringen över tid. 

En longitudinell undersökningsdesign ger således kunskap om det tidsmässiga 

förhållande mellan de variabler denna studie har valt att studera, vilket gör det lättare 

att dra slutsatser angående kausala samband (Bryman & Bell, 2005). Den longitudilla 

designen används således i denna studie för att kartlägga förändringar i bankernas 

effektivitet och risk på grund av kapitalreglering. 

 

Eftersom syftet med denna studie är att studera en förändring över tid och inte 

skillnader mellan, till exempel banker i olika länder eller med olika storlek, är en 

kohortundersökning inte lämplig för att uppnå syftet. Detta för att kohort-

undersökningar består av observationer som innehar en viss gemensam egenskap som 

till exempel att alla personer i en undersökning är födda under samma vecka (Bryman & 

Bell, 2005). Istället används en panelundersökning, då urvalet i denna studie är banker, 

och datainsamling har skett för samma banker under ett flertal år. Enligt Bryman och 

Bell (2005) är panelundersökning att föredra vid denna typ av undersökning. 
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Enligt Gujarati och Porter (2009) innefattar paneldata element som går att hitta både i 

tvärsnittsdata och i tidsseriedata. Fördelarna med paneldata är att det ökar antalet 

observationer. Genom att studera upprepade tvärsnitts observationer är paneldata 

bättre lämpad för att studera dynamiken i förändring och paneldata ger därför möjlighet 

att studera mer komplicerade beteendemodeller. Andra fördelar gentemot 

tvärsnittsdata och tidsseriedata är till exempel att paneldata bättre kan upptäcka och 

mäta effekter som inte kan observeras genom att enbart använda tvärsnittsdata eller 

enbart använda tidsseriedata (Gujarati & Porter, 2009). 

 

4.3 Urval och datainsamling 

Det naturvetenskapliga förhållningssätt som används i denna studie, minimerar 

skevheter och värderingen från författarnas sida. Detta är viktigt för att studien ska ge 

en objektiv- och generaliserbar bild av hur verkligheten ser ut. Av denna anledning 

kommer data samlas in från databaser och årsredovisningar. En sådan metod minimerar 

påverkan från författarnas sida, till skillnad från enkäter och intervjuer (Bryman & Bell, 

2005). För att uppnå en så objektiv bild som möjligt har data om varje bank inhämtats 

från databasen ORBIS. För banker där någon information saknas, kommer information 

kompletteras via databasen BankScope, samt från bankernas årsredovisningar. Att 

använda en databas för att inhämta information om företag är ett enkelt och snabbt 

sätt att få objektiv information om företaget (Bryman & Bell, 2005). En nackdel med att 

använda sig av en databas är att kunskap om hur informationen om företagen är 

inhämtad inte finns att tillgå. Ett varningens finger ska även lyftas eftersom 

årsredovisningar kan vara sammanställda på ett sätt som gör att det ser bra ut för 

diverse intressenter. Bristande objektivitet och skevheter skadar undersökningen 

validitet (Bryman & Bell, 2005). För att kontrollera ORBIS reliabilitet har banker 

slumpmässigt valts ut och jämförts med årsredovisningar, resultaten av dessa 

jämförelser har inte påvisat några skillnader. 
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Eftersom syftet är att studera de effekter reglering har på risk och effektivitet i banker 

inom EU, kommer fokus i denna studie att ligga på bankerna i medlemsländerna i EU. 

Alla EUs medlemsländer tillämpar Baselregelverken (Lind, 2005). Anledningen till att det 

är just EU som studeras, är, som nämns i problemdiskussionen, att det inom EU finns 

starka intressen att integrera det finansiella systemet för att få det att fungera så 

effektivt som möjligt och att denna integration ökar konkurrensen på den finansiella 

marknaden. De banker som är med i urvalet för denna studie är bankaktiebolag, som 

tidigare hette affärsbanker (commercial banks), i EU-medlemsländerna. Ett 

bankaktiebolag är ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse (SFS 

2004:297). Bankaktiebolaget har alltså fått regeringens tillstånd, även kallat oktroj, att 

driva bankverksamhet (Bernhardsson, 2007). För att erhålla bankoktroj krävs det att 

regeringen finner rörelsen nyttig för allmänheten, alltså näringsliv och allmänhet ska 

kunna erbjudas ett brett utbud av finansiella tjänster som till exempel in – och utlåning 

(Bernhardsson, 2007). Fiordelisi et al. (2011) menar att affärsbanker skiljer sig åt på flera 

sätt från andra typer av banker, vilket motiverar studier av bankerna separat. Skillnaden 

bevisas i en studie av Altunbas et al. (2007) där skillnader i sambanden mellan kapital, 

risk och effektivitet studeras i olika typer av banker. Resultaten från deras studie visade 

att det fanns stora skillnader och helt motsatta samband beroende på vilken typ av bank 

som studerades. Av denna anledning avgränsas denna studie till att endast studera 

sambanden i bankaktiebolag. Denna avgränsning har även gjorts i ett flertal tidigare 

studier (Fiordelisi et al., 2011; Lee & Chih, 2013a; Tan & Floros, 2013). 

 

För att belysa utvecklingen av kapitalregleringen, kommer data att samlas in från flera 

olika tidpunkter för de observerade bankerna och därför är det en longitudinell studie 

som kommer att genomföras. Då Basel II inte infördes förens 2007 kommer 

tidsperioden för studien att vara några år innan införandet och några år efter. På grund 

av låg tillgång och tillförlitlighet till information från årsredovisningar innan 2004, 

kommer det att begränsa studie något. På grund av att beräkningen av risk behöver ett 

genomsnitt mellan två år, kommer år 2004 endast att finnas med i denna variabel, men 
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inte i de övriga. På grund av databasernas begränsningar och beräkningen av risk, valdes 

åren 2005-2012. För att få mer validitet i studien hade tidigare år kunnat studeras 

eftersom 2005 är nära 2007, dock anses detta till trots, en förändring kunna studeras. 

Detta eftersom Basel II inte började implementeras fören 2007, således lyder åren 2005 

till 2007 under Basel I. Kritik mot ORBIS är dock begränsningen i tid, eftersom 

tidsperioden endast går från 2005 till 2012. 

 

För att anpassa sökningen till urvalet användes sökkriterierna EU-medlemsland, 

bankaktiebolag och banker med känd status, det vill säga antingen de aktiva eller de 

som gått i konkurs. Denna sökning gav ett urval på 877 banker. Samtliga av de 877 

bankerna är idag aktiva och därför behöver ingen hänsyn tas till att hantera banker som 

gått i konkurs.  

 

4.4 Operationalisering 
I detta avsnitt beskrivs hur operationaliseringen av variablerna har genomförs, för att 

kunna mäta effektivitet, risk och kapitalreglering. Här presenteras även kontrollvariabler 

och hur dessa har operationaliserats. Vad variablerna kallas för i de olika regressionerna 

går att utläsa från bilaga 13. 

 

4.4.1 Risk 

Risk definieras i denna studie som att utfallet av en handling blir någonting negativt. 

Detta innebär, att för en bank är det negativa utfallet konkurrs. För att kunna mäta 

denna risk har måttet Z-score använts. Z-score är ett index som mäter bankernas 

konkurrsrisk (Lepetit & Strobel, 2013), vilket lämpar sig väl för denna studie, eftersom 

det är det som reglerarna vill undvika. Genom att bedöma bankernas enskilda risk, går 

det, enligt Lepetit och Strobel (2013), samtidigt att bedöma det finansiella systemets 

övergripande stabilitetet. Urvalet i denna studie innehåller både onoterade och 

noterade banker. Eftersom Z-score beräknas med information från bankens bokföring, 

spelar inte det därför ingen roll om banken är noterad eller inte (Lepetit & Strobel, 

2013). 
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Z-score introducerades av Altman (1968), då han försökte överbrygga det gap mellan 

teoretiker och praktiker angående hur lämpligt det var att använda finansiella nyckeltal 

för att mäta företags risk. Genom att beräkna Z-score, som är en kombination av de 

nyckeltal som bäst förklarar företags sannolikhet att gå i konkurs, ges en indikation på 

hur stor konkursrisken är (Altman, 1968). Denna ursprungliga modell, var alltså 

utformad för att förutspå konkurs i företag i allmänhet. Modellen har dock, även 

använts för att förutsäga konkurser i finansiella företag (Elliott, Siu, & Fung, 2014; 

Lepetit & Strobel, 2013). När modellen har använts för att bedöma konkurrsrisken i 

finansiella företag har den sett lite annorlunda ut än Altmans ursprungliga (Aneja & 

Makkar, 2013; Lepetit & Strobel, 2013; Strobel, 2011), detta kan antas bero på 

bankernas speciella karaktär jämfört med andra företag. Genom att använda 

information från bankernas balansräkningar görs en bedömning av bankens hälsa (Elliott 

et al., 2014). När Z-score beräknas för finansiella företag används, enligt Lepetit och 

Strobel (2013), följande formel: 

  
        

     
 

 

Det är även denna formel som använts för att beräkna risken för denna studie.  

Variablerna som använts i dessa studier är genomsnittlig avkastning på tillgångar (ROAA) 

och andel eget kapital (CAR). Högre värde på Z-score innebär lägre sannolikhet för 

konkurrs, eftersom det innebär högre eget kapital i förhållande till en potentiell 

inkomstchock för banken (Aneja & Makkar, 2013).  
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4.4.2 Effektivitet 

Utifrån intermediation appraoch är det banken betalar för input, medan det de tjänar 

pengar på är output (Sealey & Lindley, 1977). Det som sätts in på banken är, enligt 

denna definition, input, då banken betalar ränta till den som satt in pengar. Det banken 

tjänar pengar på, som till exempel utlåning, är bankens output. Där lånet är output och 

räntan på lånet är betalningsmedlet och således även banken förtjänst. Utlåning och 

inlåning är den verksamhet som är lika för både små och stora banker (Lind, 2005). På 

grund av detta kommer input antas vara inlåning, medan output kommer att vara 

utlåning. Definitionen av effektivitet i denna studie är att generera högsta möjliga 

output, givet input. För att mäta effektiviteten hos bankerna kommer denna studie att 

använda sig av måttet Data Envelopment Analysis (DEA).  

 

DEA måttet är lämpligt att använda för att mäta effektiviteten i banker i förhållande till 

vår frågeställning, eftersom studiens definition på effektivitet är att maximera output, 

givet input. DEA är en matematisk metod för uppbyggnaden av en effektiv front av 

produktion och mätningen av effektiviteten i förhållande till den konstruerade effektiva 

fronten (Casu & Molyneux, 2003). Problemet i denna studie är att givet input, kan inte 

banken maximera output på grund av kapitalregleringen. Av denna anledning måste 

hänsyn tas till både input och output, varför DEA är den mest lämpliga metoden för att 

studera detta.  

 

Eftersom DEA-fronten inte bestäms av någon funktionell form, utan genereras från 

faktiska uppgifter utifrån de utvärderade företagen (Casu & Molyneux, 2003) är det 

lämpligt att använda denna metod då denna studies underliggande data är information 

från bankernas årsredovisningar. DEA är en icke parametrisk metod (Wallén, 2003). Det 

innebär att den inte baseras på några antagande om att data följer en viss typ av 

fördelning (Wallén, 2003).  
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Eftersom DEA-metoden kan baseras enbart på input- och outputdata (Wallén, 2003), är 

den lämplig för att studera effektivitet, på det sätt som definierats i studien. Fördelen 

med DEA gentemot mer traditionella metoder för effektivitetsstudier, så som EMS, 

Frontier analysis med flera, är att, för att använda den klassiska intäkts-, 

kostnadsfunktions- och vinstanalysen krävs tillgång till pris- och kostnadsdata (Wallén, 

2003). Eftersom det inte finns tillgång till pris- och kostnadsdata, kan därför dessa 

metoden inte användas för denna studie. DEA-analysen erhåller varje enhet ett värde 

mellan 0 och 1 vilket anger enhetens effektivitetsindex, där det optimala värdet är 100 

procent, det vill säga 1 (Wallén, 2003). 

 
DEA har även begränsningar, då metoden baseras på att extremfall värderas som 

produktiva (Wallén, 2003), vilket innebär att metoden blir mer känslig för datafel 

(Eckerlund et al., 1998 i Wallén, 2003). Detta leder till att enheter som är mindre 

produktiva i flertalet dimensioner, men är produktiva i enstaka dimensioner ändå kan 

hamna på den effektiva fronten (Wallén, 2003), det vill säga att enheter som är relativt 

mindre effektiva, det vill säga mindre än 1, i många olika faktorer ändå kan hamna på 

den effektiva fronten eftersom enheter uppvisar ett extremt värde i någon enstaka 

faktor. Eftersom denna studie innefattar 877 observationer kommer detta dock inte att 

vara något problem. Detta eftersom enligt tumregeln bör antalet observation 

åtminstone vara tre gånger så många som antalet variabler, det vill säga summan av 

antalet inputs och outputs (Wallén, 2003). Anledningen till denna tumregel är för att 

regeln fungerar som ett motiv för att motverka att effektiviteten av de studerade 

enheterna överskattas (Wallén, 2003).  
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4.4.3 Kapital 

Både ekonomer och politiker är eniga om att ett minimikapitalkrav i kombination med 

effektiv övervakning av banker av en central reglerare, bildar en effektiv grund för tillsyn 

av banker (Hellmann et al., 2000). Kapitalet regleras i hopp om att minska riskerna hos 

bankerna och på detta sätt skapa en mer stabil marknad (Power, 2007). Som tidigare 

nämnts har kapitalkraven i varje nytt Baselregelverk stärks både vad gäller nivåer och 

definitioner.  

 

Som det går att utläsas från nedanstående tabell har det framförallt skett en utveckling 

av Tier 1 när det gäller kapitalregleringen. Av denna anledning kommer Tier 1 vara den 

variabel som används för att studera hur reglering påverkar bankernas risk och 

effektivitet. Då den stora förändringen i Tier 1 antas ge den tydligaste bilden av den 

ökade regleringen, kommer inte Tier 2 och totalt kapital att studeras. 

 

 Basel I Basel II Basel III 

Primärkapital  < 2 % < 2 % 

Kärnprimärkapital  > 2 % > 4,5 % 

Primärkapital + Kärnprimärkapital= Tier 

1 

4 % 4 % 6 % 

Tier 2 (sekundärkapital) < Tier 1 < Tier 1 < Tier 1 

Tier 1 + Tier 2 = Minimikapitalkrav 8 % 8 % 8 % 

Konverteringsbuffert*   2,5 % 

Totalt kapital   10,5 % 

* Konverteringsbuffert på 2,5 % ska utgöras av kärnprimärkapital, vilket då uppkommer till 7 %. 
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4.4.4 Kontrollvariabler 

Variablerna kapitalreglering, effektivitet och risk existerar inte i en isolerad värld där de 

endast kan påverka varandra. Det finns även andra faktorer som kan påverka resultaten, 

vilket måste tas hänsyn till. För att lösa detta problem, kommer samtliga variabler att 

justeras för påverkan från kontrollvariablerna i denna studie. 

 

4.4.4.1 Bankens storlek 

Flera tidigare studier har funnit att banken storlek har stor påverkan på hur en banks 

risk och effektivitet påverkas av kapitalreglering (Lee & Chih, 2013a; Altunbas et al., 

2007). Stora banker kan genom att vara mer diversifierade hålla lägre kapitalnivåer än 

små banker, de stora bankerna får alltså stordriftsfördelar (Peltzman, 1984; Hughes, 

2001; i Altunbas et al. 2007). För att mäta denna faktor kommer vi att använda den 

naturliga logaritmen av bankens tillgångar att användas. Detta mått används av både 

Altunbas et al. (2007) och Fiordelisi et al. (2011). Ett alternativt mått för att mäta 

bankens storlek är antal anställda. Humankapital är mycket viktigt för banker och 

investeringar i banker beräknas baserat på hur mycket pengar som läggs på att anställa 

och utbilda de anställda (Damodaran, 2012). I denna studie kommer båda måtten att 

användas för att för att tillgångarna visar på stordriftfördelar, medan antal anställda är 

extra viktigt för en bank och således kommer spegla bankens storlek.  

 

4.4.4.2 Ränte- och prisnivå 

Räntenivån skiljer sig åt mellan länderna, vilket kan påverka bankernas prestation. I 

länder med en högre prisnivå kan det framstå som att vinsterna är högre, när så inte är 

fallet (Altunbas et al., 2007). Därför inkluderas en variabel som tar hänsyn till ränteläget. 

Variabeln som kommer att användas är en tre-månaders statsobligation för varje land. 

Landets statsobligation brukar även användas som approximation för den riskfriaräntan 

(Damodaran, 2012). Vilket därför innebär att variabler justerar för skillnader i olika 

länder risknivå. 
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4.4.4.3 Finansiell styrka i företagssektorn 

Enligt Altunbas et al. (2007) kan det studeras om den finansiella styrkan i 

företagssektorn i varje land påverkar bankernas risktagande och kapitalstyrka genom att 

mäta solvensen. Detta mått innebär omsättningstillgångar till kortfristiga skulder 

(kortfristiga aktiefonder) för icke-finansiella företag (Altunbas et al., 2007).  

 

4.4.4.4 Tillväxt i landet 

BNP mäter ett lands årliga tillväxt och kan användas för att studera konjunktureffekter 

(Fiordelisi et al., 2011). Tidsperioden som studeras i denna undersökning, innehåller år 

som är mitt i en global finanskris. Av denna anledning kan det vara bra att justera för 

konjunktureffekter för slutsatserna som dras ska kunna tolkas korrekt. 

 

4.4.4.5 Lönsamhet 

ROE är ett lönsamhetsmått som mäter avkastning på eget kapital och visar vilken 

avkastning aktieägarna får de sitt kapital (Bernhardsson, 2007). ROE har beräknas 

genom att dividera resultat efter finansnetto med eget kapital. Detta innebär att desto 

högre ROE är, desto bättre är det, eftersom vi utgår från att bankernas mål är att 

maximera vinsten. ROE visar hur väl ett företag använder sina investeringar för att 

generera tillväxt i eget kapital (Brealey, Myers, & Allen, 2011; Damodaran, 2012). ROE 

har blivit ett viktigt nyckeltal, då det visar hur mycket avkastning ägarna fått på sitt 

kapital (Rappaport, 1998). Målet för en bank är att maximera ägarnas avkastning (Parkin 

et al., 2008). Av denna anledning kommer ROE vara ett lämpligt mått för att mäta 

bankernas avkastning. 
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4.4.4.6 Skuldsättningsgrad 

Enligt Damodaran (2012) innebär skuldsättningsgraden att bankens skulder divideras 

med eget kapital. Med detta mått kan kapaciteten en bank har, för att betala 

utestående skulder mätas, till skillnad från räntetäckningsgraden som endast mäter 

kapacitetet att banken kan klara sina räntebetalningar. En högre skuldsättningsgrad 

innebär en större andel skulder i förhållande till eget kapital, vilket innebär att 

kapaciteteten att återbetala lånen är lägre. Detta innebär således att en hög andel lån, 

innebär en högre skuldsättningsgrad, vilket ökar risken för konkurrs (Damodaran, 2012). 

 

4.5 Typ av variabler 

Variablerna i denna studie är alla kvotvariabler. En kvotvariabel är en variabel där 

skillnaden mellan svaralternativen är lika stora överallt (Bryman & Bell, 2005). Alla 

variabler i denna studie, med undantag för effektiviteten, kan anta vilka värden som 

helst och skillnaden mellan 1 och 2 är lika stort som skillnaden mellan 9000 och 9001. 

Effektiviteten är istället begränsad och kan istället endast anta värden mellan 0 och 1, 

skillnaderna mellan talen är dock fortfarande lika stora, vilket innebär att även denna 

variabel är en kvotvariabel. Eftersom alla variabler är kvotvariabler kommer all 

information att komma med i alla tester och ingen information faller bort. 

 

4.6 Bortfallsanalys  

Bortfall innebär att det saknas data från en observation i urvalet (Bryman & Bell, 2005; 

Dahmström, 2011). Om bortfallet ligger inom ramen för undersökningen och det är 

undersökningsbart, men data saknas, kallas det för täckningsfel. Beror bortfallet istället 

på att elementet inte går att undersöka och således inte är med i undersökningsramen, 

kallas det för undertäckning. (Dahmström, 2011) I denna studie beror bortfallet enbart 

på täckningsfel. Objektbortfall innebär att data för ett objekt helt saknas (Dahmström, 

2011), i denna studie finns ingen information om detta bortfall eftersom vi använt Orbis 

som databas, det kan således finnas ett objektbortfall från populationen som beror på 

brister i databasen. Partiellt bortfall innebär att det finns data för observationen i några 
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variabler, medan data saknas för andra variabler (Dahmström, 2011). Detta är ett 

problem i denna studie. 

 

För att hantera detta problem, kommer en bortfallsanalys att göras för varje variabel, 

resultatet av denna, finns i bilaga 1. Observationer som har bortfall för alla år i en 

variabel, kommer att plockas bort från urvalet. Däremot kommer observation som har 

bortfall de första åren tas med, på grund av att de antas ha startat under perioden. För 

att se om bortfallet är slupmässigt, studerades övriga variabler för de banker som 

plockats bort. För majoriteten av bankerna som togs bort, saknas även data för dessa 

variabler, med undantag för land där bortfallet per land redovisas i bilaga 2. Efter 

justeringar för bortfall är antalet observation 734. På grund av högt bortfall i Tier 1 (se 

bilaga 1) har korrelationen med eget kapital studerats för denna variabel (se bilaga 3). 

Korrelationstestet mellan Tier 1 och eget kapital, visade att variablerna inte kunde antas 

vara oberoende från varandra, vilket gör att de till stor del antas beskriva samma sak. Av 

denna anledning kommer bortfallet att hanteras genom att komplettera bortfall i Tier 1 

med eget kapital. Eget kapital är i de flesta fall något lägre än Tier 1, för de observerade 

banker som hade data för båda variablerna. 

 

4.7 Korrelationanalys 

För att studera om det finns någon form av korrelation mellan variablerna i studien 

kommer en Bivariatanalys att genomföras. Bivariata analyser syftar således till att visa 

hur två variabler är relaterade till varandra (Bryman & Bell, 2005). Denna studies 

variabler är kvot/intervallvariabler vilket gör metoden Pearsons r till en lämplig metod 

att använda (Bryman & Bell, 2005). För att Pearsons r ska kunna användas måste det 

dock finnas ett linjärt samband mellan variablerna (Bryman & Bell, 2005). Om det inte är 

ett linjärt samband mellan variablerna, det vill säga att linjen inte är rak utan en kurva, 

går således inte Pearsons r att användas (Bryman & Bell, 2005). I bilaga 4 går det att 

utläsa att det inte existerar ett linjärt samband mellan variablerna och således går det 

inte att använda Pearsons r för att studera korrelationen mellan variablerna. En annan 
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metod som då kan användas är Spearmans rho. Tillskillnad fr n Pearson’s är inte 

Spearman koefficienten ett mått på det linjära sambandet mellan variablerna, istället 

bedömer den hur väl en uppskattad enformig funktion kan beskriva förhållandet mellan 

variablerna, utan att göra några antaganden om variablernas fördelning (Hauke & 

Kossowiski, 2011). Koefficienten som kommer fram av denna metod kommer att ligga 

mellan 1 och 0, där 1 tyder på ett perfekt samband mellan variablerna medan 0 tyder på 

att det inte finns något samband överhuvudtaget (Bryman & Bell, 2005). Denna 

koefficient kan antingen vara negativ eller positiv vilket visar vilken riktning sambandet 

har. Det vill säga, är det koefficienten -1 innebär detta att när den ena variabeln ökar, 

minskar den andra variabeln lika mycket och vise versa (Bryman & Bell, 2005). Är 

koefficienten 0 innebär det att variationen i variablerna påverkas av andra variabler än 

de som ingår i analysen (Bryman & Bell, 2005). Skillnaden mellan Spearman och Pearson 

är således att det kan vara ett icke-parameteriskt samband mellan variablerna när 

Spearman används, det vill säga att variabeln inte behöver vara linjära (Hauke & 

Kossowiski, 2011).  

 

4.8 Tobit regression modell 

När en regression genomför kan, enligt Tobin (1958), en multipel regression (OLS) 

användas. Denna modell lämpar sig väl om det inte existerar några begränsade värden 

och syftet med studien enbart är att förklara värdet på variablerna. När en multipel 

linjär regression används bör det vara möjligt att få värden för hur mycket de oberoende 

variablerna påverkar det förväntade värdet på den beroendevariabeln och från detta 

värdet ska det vara möjligt att ha både positiva och negativa avvikelser (Tobin, 1958).Då 

variabeln effektivitet, i denna studie är begränsad till värden mellan 0-1, är detta 

antagande i den multipla linjära regressioner inte uppfyllt. Av denna anledning går det 

inte att genomföra en OLS-regression på denna variabel. Därför kommer istället en Tobit 

regression modell att användas. Metoden lämpar sig väl för att analysera beroende 

variabler som inte kan ha ett värde över eller under en viss gräns (Gujarati & Porter, 

2009; McDonald & Moffit, 1980; Roncek, 1992). 
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En annan modell som hade kunnat användas när det existerar begränsade variabler är 

Probit-analysen (Tobin, 1958). Denna metod lämpar sig väl om det enbart är 

sannolikheten för hur begränsade och icke-begränsade variabler responderar, och utan 

hänsyn till värdet av de variabler som inte är begränsade (Tobin, 1958). Dock innebär 

detta att information förkastas om hur mycket de oberoende variablerna, påverkar 

effektiviteten. För att undvika att tillgänglig information försvinner, vid regressions-

analysen, kommer istället Tobit regression modell att användas. 

 

Tobit regression modell utvecklades av James Tobin (1958) (Gujarati & Porter, 2009). 

Tobit regression modellen utvecklades för att analysera censurerade beroende variabler 

(Roncek, 1992). Av denna anledning kallas denna modell även för censored regression 

model (Gujarati & Porter, 2009). Att tolka en Tobitregression kan vara komplicerat, då 

siffrorna inte riktigt står för samma sak som i den ursprunglig data (Roncek, 1992). Dock 

kan Tobit regressionen analysers på samma sätt som en OLS-regression om endast 

riktningen och styrkan på sambanden ska studeras (Roncek, 1992). Då syftet i denna 

studie är att studera hur kapital och risk påverkar effektivitet, kommer siffrornas exakta 

värde inte att behövas. Således kommer Tobit regressionen att tolkas som en OLS 

regression, där endast riktning och styrka på sambanden kan analyseras. 

 

4.9 Regression av paneldata 

Tobit regressions modell användes eftersom variabeln effektivitet hade gränsvärde, men 

hur ser regressionerna ut för variabeln risk som inte har begränsade värden? En metod 

som skulle kunna användas är OLS-regression (Gujarati & Porter, 2009). Dock existerar 

det problem med denna modell om data i studien är Paneldata (Gujarati & Porter, 

2009). I en OLS-regression tas alla observationer med och klumpas ihop. Utifrån denna 

klump estimeras en regression och då ignoreras tvärsnittet och tidsserien i den data 

som existerar (Gujarati & Porter, 2009). Problemet med en sådan regression är att 

regressionen inte visar någon skillnaden mellan observationerna utan alla antas vara 

likadana (Gujarati & Porter, 2009). Genom att klumpa ihop observationerna och tiden 
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för observationerna, kan regressionen gå miste om heterogeniteten, det vill säga varje 

observations individuella och unika egenskaper (Gujarati & Porter, 2009). Eftersom 

denna studie bygger på paneldata, kommer en OLS-regression inte att användas 

eftersom vi då går miste om förändringen över tid. Samma antagande ligger till grund 

för Random Effect, som också den är ett sätt att testa regressionen på. En tredje metod 

som kan användas är Fixed effect (Gujarati & Porter, 2009). Dock uppstår det ett 

problem när Fixed Effect används, eftersom att trots att varje intercept, för varje 

observation, i denna modell skiljer sig åt kommer inte varje observation att variera över 

tid (Gujarati & Porter, 2009). Eftersom Fixed Effect innebär ett antagande om att 

variablerna inte varierar över tid, kommer denna metod inte lämpa sig för denna studie. 

 

Vidare är en annan nackdel att det, inom OLS och Random Effect regressioner, antas att 

det inte får vara en korrelation mellan någon av variablerna och fel termen (Gujarati & 

Porter, 2009), det vill säga att det existerar ett endogenitetsproblem. På grund av de 

samband mellan hypoteserna som visas i figur 3.5.1, kan ett endogenitetsproblem 

förekomma, vilket testas genom ett Hausmans specification test. 

 

4.10 Endogenitettest 

För att testa om det existerar ett endogenitet kan Hausmans specification test användas 

(Gujarati & Porter, 2009). Om några av variablerna är endogena kan det av denna 

anledning vara korrelerade med feltermen (Gujarati & Porter, 2009). Därför måste detta 

testas för att se om det existerar ett endogenitetsproblem, det vill säga att några 

variabler är korrelerade med feltermen. Om det existerar endogenitet går det inte att 

använda en OLS eller Random Effect (Gujarati & Porter, 2009). Hausmans test går ut på 

att testa regressionen och uppta feltermen (Gujarati & Porter, 2009). Sedan genomförs 

en regression på de övriga variablerna i regressionen och ett t-test genomförs på 

feltermen (Gujarati & Porter, 2009). Är detta test signifikant finns där ett 

endogenitetsproblem, om testet inte är signifikant existerar det inte ett sådant problem 

(Gujarati & Porter, 2009).  
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4.11 Instrumental Variable metoden 

Om ett endogenitetsproblem existerar går det att använda two-stage least squares och 

Intrumental variables (IV) metoden (Gujarati & Porter, 2009). Instrumental Variable 

metod lämpar sig väl eftersom trots att det är hög korrelation mellan feltermen och 

någon annan variabel, är denna metod inte korrelerad med ekvationen och mätningen 

av feltermen. I denna metod görs en proxy genom att använda en two-stage least 

square (Gujarati & Porter, 2009). Idén bakom two-stage least squares är att ersätta de 

endogena, förklarandevariablerna med en linjärkombination av de förutbestämda 

variablerna i modellen och använda denna kombination som den förklarande variabeln 

istället för de ursprungliga endogena variablerna (Gujarati & Porter, 2009). 
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5 Empirisk Analys 

I nedanstående avsnitt introduceras de variabler, som senare ligger till grund för 

hypotesprövningen, genom univariata analyser.  Eftersom denna studie vill ha ett 

generaliserbart resultat kommer variablernas normalfördelning att prestenteras. Detta 

följs upp av en korrelationsanalys, för att se hur variablerna korrelerar med varandra. 

Avsnittet avslutas med ett endogenitetstest och studiens hypotesprövning. 

 

5.1 Univariata analyser 

För att få en överblick över variablerna presenteras det i bilaga 6 variablernas 

centraltendenser och spridningsmått. Genom att göra detta ges också möjligheten att 

studera hur variablernas fördelning ser ut. De mått som visas i denna tabell är 

medelvärde, minimivärde och standardavvikelser inom och mellan variablerna. 

Medelvärde, min och max har valts för att studera hur fördelningen mellan variablerna 

ser ut.  

 

Genom att visa detta i en tabell kan även extremvärden upptäckas och studeras 

närmare. Ett sådant extremvärde finner vi i variabeln Tier 1 i bilaga 6. Tier 1-variablen 

har ett min värde på -101,30%, vilket borde innebära att banken inte längre skulle ha ett 

tillstånd att utöva bankverksamhet. På grund av detta extremvärde studerades denna 

variabel närmare och efter denna undersökning upptäcktes det en bank med extrema 

värden. 2011 hade denna bank ett Tier 1 kapital på -101 % och en skuldsättningsgrad på 

över 700 %. Om åren innan och efter studeras finner man att banken hade normala 

värden och att banken fortfarande är aktiv än idag. Efter att ha studerat bolaget och det 

inte fanns någon anledning till att sifforna skulle vara felaktiga, kommer denna bank 

ändå vara med i denna studie för att få en så bra bild av verkligheten som möjligt. 

Anledningen till att denna bank kan ha ett så lågt Tier 1 kan grunda sig i uträkning av 

Tier 1. När Tier 1 beräknas tar man hänsyn till de riskvägda tillgångarna (Riksbanken, 

2013), vilket i denna bank torde vara väldigt höga på grund av sin höga skuldsättning 

2011.  
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Då denna studie syftar till att studera en förändring som har skett över tid visas även 

standardavvikelsen inom och mellan variablerna. Om standardavvikelsen mellan 

variablerna är den högre av de två, innebär det att den största skillnaden mellan 

variablerna beror på skillnader mellan bankerna. Om istället standardavvikelsen inom 

variablerna är den största, innebär det att det är tiden som är det som driver 

förändringen mest bland variablerna. Som det går att utläsa från tabellen i bilaga 6 är 

det blandade resultat när det gäller om det är mellan bankerna som är drivkraften eller 

som det är tiden som är det drivande i förändringen.  

 

De variabler som är av störst intresse i denna tabell är variablerna Risk (z), Tier-1 och 

Effektiviteten. Om variabeln Risk studeras går det att utläsa att inom är den största 

faktorn som driver förändringen. Detta innebär således att tiden är drivkraften i 

förändringen av denna variabel. Variabeln Effektivitet visar på att det är små skillnader 

mellan inom och mellan, vilket kan tolkas som att det både är tiden och skillnaderna 

mellan bankerna som är drivande vid förändring av variabeln. Den sista variabeln är Tier 

1. Det intressanta med den här variabeln, när tabellen studeras, är att det som gör att 

variabeln förändras är skillnaden mellan bankerna, trots att det finns bevis för att Tier 1 

skulle ha förändrats över tid, i och med Baselregelverken. Att det är skillnaderna mellan 

bankerna som driver förändringen, kan grunda sig i att Baselregelverket, i större 

uträckning, har påverkat banker som enbart har legat på gränsen för det tidigare 

lagstadagade kapitalen, medan regleringen inte har påverkat de banker som höll ett 

kapital som var mer likt det nya regelverket. 

 

För att visa förändringen som har skett över tid har förändringen av variablerna Risk, 

Effektivitet och Reglerat kapital, ställts upp i diagram, som finns i bilaga 7. Utifrån 

diagrammet angående Risk går det att utläsa att risken ökade kraftigt (Z-score 

minskade) mellan åren 2005 till 2008, för att sedan minska åren 2008 till 2011 (Z-score 

ökade). Detta kan bero på att Basel II infördes 2007 men inte fick genomslag fören året 

senare, men det kan även bero på den finanskrisen om var år 2007/2008. Om istället 
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Tier-1 studeras ser vi en svag ökning från åren 2005 till 2012. I bilaga 6 som diskuteras 

ovan, var det en liten skillnad mellan inom och mellan, men utifrån detta diagram går 

det att utläsa att det har varit en förändring av Tier 1 över tid. I det sista diagrammet 

visas förändringen av Effektiviteten över tid. Utifrån detta diagram har det varit en 

ökning av effektiviteten från år 2005 till 2008, för att sedan sjunka kraftigt fram till 2010. 

Att effektiviteten sjönk kraftigt under året 2008 kan, precis som risken, bero på antingen 

att Basel II infördes eller den finanskris som uppkom. Det gemensamma för dessa 

resultat är att under årens gång har det skett förändringar i alla dessa variabler. Vilket 

kan vara en effekt av regleringen som har förändrats över åren. 

 

5.2 Normalfördelning 

Eftersom ett generaliserbart resultat eftersträvas i denna studie kommer variablernas 

normalfördelning att studeras. Anledningen till detta är, enligt Dahmström (2011), att 

en normalfördelad variabel kommer, vid 95 % konfidensintervall, att ha 95 % av 

observationerna 1,96 standardavvikelser ifrån det skattade medelvärdet. Detta innebär 

att om urvalet är representativt för populationen kommer de resultat som fås fram vid 

studier av urvalet i 95 % av fallen att gälla även för populationen (Dahmström, 2011).  

 

Resultatet av dessa tester finns i bilaga 4. Det som kan utläsas är att variablerna Z-Score, 

Effektivitet, Totala Tillgångar och Antal Anställda har snedfördelade åt vänster, medan 

variablerna Tier 1, Skuldsättningsgrad, Solvens, BNP och Ränta är kurtotic, alltså har en 

hög topp i mitten. Variablerna som är kurtotic kommer inte att justeras, vilket innebär 

att resultatet bör generaliseras till population med försiktighet. För de variabler som är 

snedfördelade åt vänster kommer en logaritmering att genomföras för att se om 

resultatet förändras. Efter logaritmeringen var samtliga variabler mer normalfördelade 

(se bilaga 5), vilket gör att det är dessa som kommer att användas i fortsatta tester. Ett 

undantag från detta är dock effektiviteten, som inte kommer att logaritmeras, på grund 

av att effektiviteten är ett värde mellan 0 och 1 är det viktigt för tolkningen att detta 

värde bevaras. Vid en logartimering skulle dessa värden bli negativa och försvåra 
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analysen. Av denna anledning väljer vi att behålla variabeln som den är, trots att den är 

snedfördelad åt höger. 

 

5.3 Korrelationsanalys 

Resultatet från korrelationsanalysen går att utläsa ifrån bilaga 8. Utifrån denna tabell går 

det att utläsa variablernas korrelation. Att det finns signifikanta korrelationer mellan de 

flesta variabler, gör vidare studier meningsfulla. 

 

På grund av ett högt bortfall i variabeln Tier 1, har denna variabel kompletterats med 

eget kapital för de observationer som saknade data. Detta antogs vara lämpligt på grund 

av hög korrelation mellan Tier 1 och eget kapital vilket kan utläsas i bilaga 3. Denna 

justering leder till Tier 1, enligt korrelationstestet i bilaga 8, får en högre korrelation med 

skuldsättningsgrad (74 %) och solvens (75 %). Detta anses dock inte vara ett problem 

eftersom multikollinearitet, enligt Hari (2010), endast föreligger om korrelationen 

överstiger 0,9. Däremot är korrelationen mellan Solvens och Skuldsättningsgrad (ED) ett 

problem, då de har en korrelation på 99,8 %. På grund av den höga korrelationen kan 

det förekomma multikollinearitet mellan variablerna. Då båda dessa variabler har en 

hög korrelation med Tier 1, kommer solvens att plockas bort från studien, detta 

eftersom det är denna variabel som har högst korrelation med Tier 1 (75 %). 

 

5.4 Endogenitet 

Som det går att utläsa från Hausmans specifications test i bilaga 9 och 10, är 

endogenitetstesten för variablerna kapital och risk signifikanta, vilket innebär att det 

existerar ett endogenitetsproblem. Av denna anledning går det, inte att använda sig av 

en OLS regression utan istället kommer en IV-metod att användas. 
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5.5 Hypotesprövning 
 

Hypotes 1: När effektivitet ökar, ökar risken. 

 

Huvudargumentet bakom hypotes 1 är antagandet från portföljvalsteori om att det finns 

ett positivt samband mellan risk och avkastning. Resultatet av denna hypotes går att 

utläsa från bilaga 11. Utifrån regressionen går det att utläsa att den variabel som 

påverkar den beroendevariabeln (risk) mest, är den oberoendevariabeln effektivitet. 

Regressionen i bilaga 11, med risk som beroendevariabel, visar att när effektiviteten 

ökar, kommer det att öka risken. Detta samband är signifikant på 95 % nivån, vilket 

innebär att det kan antas finnas ett kausalt samband där ökad effektivitet innebär ökad 

risk. Således stämmer den första hypotesen. 

 

Eftersom det inom företagsekonomisk teori antas att alla företag har som mål att 

maximera avkastningen, blir denna hypotes extra intressant, eftersom när bankerna 

höjer effektiviteten medför detta att även risken ökar. Inom portföljvalsteori finns det 

ett samband mellan risk och avkastning, vilket även bevisas i denna regression, på grund 

av att när effektivitet ökar, ökar även risken. Eftersom effektivitet definieras som att 

maximera output, givet input, blir det självklart att effektiviteten måste öka för att 

uppfylla antagandet om vinstmaximering. Då det, på den Europeiska marknaden, finns 

en hög konkurrens innebär detta således att för att lyckas öka effektiviteten kommer 

bankerna vara tvungna att öka risken, eftersom det inte går att höja priserna. 
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Hypotes 2: När kapitalet ökar, minskar risken. 

 

Huvudargumentet för hypotes 2 är att kapitalreglering existerar i syfte att minska risken. 

I bilaga 11 kan vi se regressionen med risk som beroendevariabel. Resultatet från denna 

regression indikerar att om kapitalet (Tier 1) ökar kommer risken att minska. På 95 % 

signifikansnivå kommer vi alltså att förkasta nollhypotesen och acceptera kausaliteten 

mellan kapital och risk. Detta resultat stämmer överens med den teori som presenterats 

tidigare. 

 

Som tidigare nämnt är både ekonomer och politiker är eniga om ett kapitalkrav för 

banker är en effektiv grund för tillsyn av banker. För att skydda bankernas kunder och 

för att skydda banksystemet i sin helhet har reglerare, således, gått in och satt krav på 

bankerna att hålla en viss mängd kapital. Att detta är rätt väg att gå bevisas även av 

resultaten i denna studie, som påvisar att högre kapital minskar bankernas risk. 

Anledningen till att kapitalet minskar risken, kan grunda sig i att tillräckligt höga 

kapitalnivåer kan komma att leda till att bankerna väljer att satsa på tillgångar med lägre 

risk, på grund av att bankerna blir mer försiktiga när det är deras eget kapital som står 

på spel.  

 

Hypotes två indikerar således att den utveckling som har varit av Baselregelverken har 

en önskvärd inverkan på risken hos bankerna och att utvecklingen av kapitalregleringen 

har gjort det finansiella systemet mer stabilt. Att beräkna bankernas kapitalnivåer 

baserat på bankens risk, på det sätt som Baselregelverken föreskriver, stämmer överens 

med den reglerande hypotesen och kan på grund av denna studies resultat antas vara 

rätt väg att gå. Eftersom det i huvudsak är Tier 1 som ökat i varje ny utgåva av 

Baselregelverket, bevisar även resultaten att denna ökning ger effekt på risken i 

bankerna. 
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Då Hypotes 1 stämmer, leder detta till att inverkan i hypotes två blir extra viktigt. Detta 

eftersom utan regleringen av kapital skulle det kunna leda till att riskerna bland 

bankerna ökar, då bankerna vill maximera sin vinst, vilket till slut skulle kunna leda till 

bankers konkurs och finansiella kriser. Men genom att höja kapitalkraven, måste 

bankerna behålla en högre andel kapital själva, vilket minskar risken. Således uppnås 

målet med Baselregelverket, det vill säga målet att minska riskerna. 

 

Detta resultat stödjer således Lee och Chihs (2013a; 2013b) studier, då även deras 

undersökningar har visat att reglering av kapital kan minska risken i bankerna och 

därmed öka stabiliteten. Reglering av kapital är extra viktigt när EU studeras, på grund 

av den ökade konkurrensen. Detta eftersom regleringen av kapital leder till att en 

konkurrens faktor försvinner, då det inte går att skapa ett race to the bottom, utan det 

finns en gräns för hur lågt kapitalet kan gå.  Utifrån detta resultat går det även att utläsa 

att risken för konkurs minskar om banken håller mer kapital. Således kan vi dra 

slutsatsen att på grund av att bankerna påverkar hela det finansiella systemet, innebär 

detta att ökat kapital faktiskt stabiliserar hela det finansiella systemet och att det 

minskar den systematiska risken, alltså att fel i ett enda institut skulle kunna skapa 

brister någon annanstans i systemet. Att det trots kapitalregleringen inträffar kriser, 

behöver inte innebära att kapitalreglering är fel väg att gå. Eftersom vi bevisar att 

kapitalreglering minskar risken, hade fler eller allvarligare kriser kanske uppstått om 

kapitalregleringen inte funnits. 

 

Dock ska det påpekas att det finns andra variabler som påverkar risken mer än vad 

kapitalet gör. Som redan nämnt i hypotes 1 är effektiviteten den faktor som i störts 

utsträckning påverkar risken. Räntan är också en faktor som påverkar bankernas risk, 

vilket innebär att det förekommer skillnader i risknivå beroende på vilket land banken 

befinner sig i. Detta innebär således att banker som opererar i länder med högre ränta 

och såldes har en högre risk, även kommer att behöva mer kapital på grund av att Tier 1 

beräknas utifrån den risk som förekommer i banken. BNP är en annan faktor som 
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påverkar risken. I ett land där BNP ökar, kommer risken i bankerna att minska. 

Anledningen till detta kan bero på att ett land med hög tillväxt är stabilare, vilket även 

stabiliserar bankverksamheten. Risken påverkas alltså i högre utsträckning av vilket land 

banken är verksam i än av vilken kapitalnivå banken har, detta eftersom både ränta och 

BNP är faktorer som beror på landet där banken är verksam. Risken i banken påverkas 

även av ROE i högre utsträckning än kapitalet. Vilket kan antas bero på att en bank som 

har hög avkastning på eget kapital, har lättare för att behålla och få in mer kapital av 

sina ägare. Bankerna med ett högre ROE antas investerar bättre så att investeringarna 

generar tillväxt i eget kapital, vilket enligt resultatet minskar riskerna. Slutligen innebär 

en hög skuldsättningsgrad att risken i bankerna ökar, vilket innebär att kapaciteten att 

återbetala lånen är lägre, vilket således leder till en högre risk. Det som dock förvånar, är 

att skuldsättningsgraden inte påverkar risken mer än vad vårt resultat visar. Således är 

resultatet att de andra variablerna påverkar risken mer än skuldsättningsgraden men 

det påverkar dock, ändå risken. 
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Hypotes 3: När risken minskar, minskar effektivitet. 

 

Huvudargumentet bakom denna hypotes bygger på samma samband som hypotes ett, 

alltså ett positivt förhållande mellan risk och avkastning.  Resultatet från regressionen 

finns i bilaga 12, där effektiviteten är den beroendevariabeln, och ifrån den kan det 

utläsas att då risken minskar, kommer effektiviteten att minska, även detta resultat är 

signifikant på 95 % nivå. Detta stämmer överens med hypotesen. Det ska dock även här 

påpekas att det finns en variabel som påverkar effektiviteten mer än vad risken gör och 

det är antalet anställda. Detta kan bero på att antal anställda i en bank kan likställas 

med investeringar i andra företag, det vill säga investeringar i banker kan beräknas på 

hur mycket pengar som läggs på att anställa och att utbilda de anställda.  

 

Resultatet av hypotes tre förstärker portföljvalsteorins antagande om förhållandet 

mellan risk och avkastning. När risken minskar, minskar avkastningen och därför minskar 

effektiviteten då den mäts i output som ska bygga på mått på förtjänst. Denna hypotes 

är av stort intresse, eftersom denna studie har visat att kapitalregleringen minskar 

risken. I och med att hypotes 3 stämmer, borde detta innebära att kapitalregleringens 

mål, med att minska risken, går emot bankernas mål, att maximera vinsten. Dessa olika 

mål skapar motsättningar mellan bankerna och reglerna. Det skapas således, i denna 

situation ett agentproblem mellan reglerna och bankerna. Den minskade risken leder till 

att effektiviteten minskar, vilket gör att bankerna inte längre kan maximera 

avkastningen. Detta förhållande kunde vi även utläsa från hypotes 1, där risken ökade 

när effektiviteten ökade. Således kan det därför konstatera att när den ena sjunker, 

sjunker den andra och när den ena stiger, stiger också den andra. Det innebär alltså att 

det inte går att sänka risken utan att även minska effektiviteten. 
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Hypotes 4a: När kapitalet ökar, minskar effektiviteten 

Hypotes 4b: När kapitalet ökar, ökar effektivitet 

 

För hypotes 4a är huvudargumentet att, då det finns en koppling mellan risk och 

avkastning, samt en koppling mellan kapitalreglering och risk, leder det i sin tur till lägre 

effektivt. Alltså om kapitalregleringen höjs, ledet det till att risken minskar som, i sin tur, 

leder till att effektiviteten minskar. Detta innebär att det borde finnas en koppling 

mellan ökat kapital och minskad effektivitet. Medan huvudargumentet för hypotes 4b är 

att agentproblematiken kommer leda till Moral Hazard. 

 

I regressionen i bilaga 12, där effektiviteten är den beroendevariabeln, går det att utläsa 

att när den oberoendevariabeln kapital ökar, leder det till att effektivitet också ökar. 

Detta innebär att hypotes 4b stämmer, medan hypotes 4a inte gör det. Dock ska det 

även här påpekas att det finns andra faktorer som påverkar effektiviteten, mer än vad 

kapitalet (Tier 1) gör. Som tidigare nämnt påverkar faktorer som antalet anställda och 

risk (Z), effektiviteten mer än vad kapitalet gör. Dessutom påverkar variabeln totala 

tillgångar (TT) mer än vad kapitalet gör. Anledning till att totala tillgångar påverkar 

effektiviteten så pass mycket, menar vi, grundar sig i att större banker har stordrifts-

fördelar och på så sätt kan vara effektivare än de mindre bankerna. 

 

Resultatet kunde inte bevisa att det fanns ett samband där ökat kapital leder till längre 

effektivitet. Detta är ett förvånande resultat med tanke på att risk och effektivitet är 

kopplade till varandra och att ett ökat kapital leder till lägre risk, som leder till lägre 

effektivitet. Detta samband borde innebära att ökat kapital även leder till lägre 

effektivitet. Istället visar resultatet att ökat kapital leder till ökad effektivitet.  
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På grund av att bankarna har som mål att maximera vinsten och reglerna har som mål 

att minska risken, uppstår det här ett problem med två parter som har olika mål. Då 

tidigare hypoteser har indikerat att ett högre kapital leder till lägre risk, och att en lägre 

risk leder till lägre effektivitet, tyder detta på att den finns en indirekt koppling mellan 

kapital och effektivitet, där kapitalet minskar effektiviteten genom att sänka risken. 

Således kan detta innebära att det inte finns en direkt koppling mellan att kapitalet 

minskar effektiviteten, men att finns det en indirekt koppling mellan dessa. Att 

effektiviteten indirekt minskas av kapitalregleringen leder till att det bildas en 

motsättning mellan reglerna och bankerna. Att effektiviteten ökar när kapitalet ökar kan 

antas bero på Moral Hazard.  På grund av att bankerna kapitalregleras minskar risken, 

vilket då, enligt hypotes 3, även sänker effektiviteten. Då bankernas mål är att 

vinstmaximera hittar bankerna andra sätt för att öka effektiviteten i andra sektioner där 

kapitalregleringen inte motsätter sig detta mål. Denna effektivitets ökning kommer 

således leda till att risken ökar igen. Om bankerna blir tvungna att hålla ett kapital som 

leder till ett lägre risktagande än sina riskpreferenser, kan det leda till att 

kapitalregleringen inte gör någon inverkan överhuvudtaget, det vill säga att regleringen 

är meningslös. Enligt resultatet av denna hypotes kommer en kapitalreglering således 

leda till att bankerna kommer att öka effektiviteten på andra ställen, till exempel genom 

att öka de riskfyllda tillgångarna, för att kompensera för avkastningen som de förlorar 

när kapitalregleringen höjs. 
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Dock föreligger det ett endogenitetsproblem 

 

I denna studie existerar det ett endogenitetsproblem mellan risk, effektivitet och 

reglerat kapital.  Detta innebär således att de undersökta sambanden måste tolkas med 

försiktighet. Således går det inte att utläsa om kapitalregleringen påverkar effektiviteten 

via risken eller om den går direkt mot effektiviteten. Vi kan således inte utläsa om det är 

kapitalet som minskar risken, vilket sänker effektivitet, som leder till Moral Hazard och 

därmed ökar effektiviteten igen, eller om det är kapitalet som direkt ökar effektiviteten. 

Dock finner vi ingen förklaring varken via logik, teorier eller tidigare litteratur för att 

förklara hur ökad kapitalreglering skulle kunna öka effektiviteten, utan att gå via risken 

och Moral Hazard beteende. 

 

Som det går att utläsa från hypotes 4a och b finner denna studie inget resultat som 

tyder på att ett ökat kapital skulle sänka effektiviteten, trots att det finns ett samband 

mellan risk och effektivitet. Detta skulle kunna innebära att om kapitalet regleras 

kommer bankerna finna nya vägar att tjäna pengar på och effektiviteten och risken höjs 

igen. Dock ska detta resultat tolkas med försiktighet, på grund av det endogenitets-

problem som existerar i denna studie. Således går det inte att utesluta att det är det 

höga kapitalet som påverkar att effektiviteten höjs. Det som dock går att utläsa är att, 

oavsett om det är kapitalet som ökar bankernas effektivitet eller om det beror på Moral 

Hazard, kommer risken ändå öka när kapitalet ökar, på grund av att det finns ett 

samband mellan effektivitet och risk. Resultatet av denna hypotes indikerar således att 

kapitalregleringen är meningslös.  
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7 Slutsatser och implikationer 

Syftet med studien är främst att belysa vilka effekter kapitalreglering har på risk och 

effektivitet i bankerna inom den Europeiskaunionen, men även att studera samband 

mellan risk, effektivitet och kapitalreglering. Teorin som förklarar problemet i 

sambanden mellan effektivitet, risk och kapitalreglering är agentteorin. Agentproblemet 

uppstår mellan bankarna och Baselkommittén, på grund av att de har olika mål. 

Bankernas mål förklaras med hjälp av portföljvalsteori, där effektvitet definieras som 

den tekniska effektiviteten, det vill säga att bankarna ska maximera output givet input, 

där output är bankernas utlåning och input inlåning. Risken i denna teori definieras som 

något negativt, det vill säga att banken går i konkurs.   Regleranas mål förklaras av 

utvecklingen av kapitalkraven i Baselregelverken. Agentproblemet som uppstår mellan 

bankerna och Baselkommittén kan trigga igång ett Moral Hazard beteende från 

bankerna sida. Detta undersöktes med hjälp av paneldata för 877 banker mellan åren 

2005 - 2012. 

 

Resultatet av denna studie finner ett positivt samband mellan risk och effektivitet, det 

vill säga att när risken går upp, går effektiviteten upp och när effektiviteten går ner, går 

risken ner. Vidare finner studien att kapitalreglering har en positiv inverkan på risken, 

det vill säga att ett ökat kapital leder till en minskad risk. Dessa samband borde leda till 

att ett ökat kapitalkrav minskar effektiviteten, då kapitalkraven minskar risken. Detta 

samband är inget som kan bevisas i denna studie, utan denna studie finner att ett ökat 

kapitalkrav leder till en ökad effektivitet. Detta samband indikerar att det finns ett Moral 

Hazard problem. Moral Hazard problemet uppstår på grund av att bankarna har som 

mål att maximera vinsten, givet sina riskpreferenser, men när Baselregelverket reglerar 

kapitalet, tvingas bankerna att operera på en annan risknivå än den de föredrar. Detta 

kommer leda till att bankerna finner andra möjligheter att öka effektiviteten på, för att 

nå upp till sin prefererade risknivå, och således, på grund av det positiva sambandet 

mellan risk och effektivitet, ökar risken igen. 
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Då konkurrens mellan bankerna inom EU ökar, under antagandet om bankernas mål 

angående vinstmaximering, leder konkurrensen till att effektiviteten ökar genom att 

bankerna tar på sig större risker, på grund av att de inte kan höja priserna. Den ökade 

konkurrensen gör att det skapas ett race to the bottom om låga kapitalnivåer bland 

bankerna. Denna kapplöpning triggar igång en reglering, som kommer att gå in och 

reglera marknaden genom att reglera kapitalet. Den lägre risken leder till att 

effektiviteten minskar och eftersom bankerna inte kan höja priset, för att öka 

effektiviteten, kommer konkurrensen på marknaden leda till att risken måste öka, 

således kommer en minskning av risken leda till Moral Hazard där bankerna försöker gå 

runt regleringen för att öka effektiviteten, vilket leder oss tillbaka till ökad risk och 

därmed ökad reglering. 

 

Vi menar, således, att ett kretslopp har upptäckts som hela tiden kommer att snurra 

runt, vilket illustreras i bilden nedan. När Baselregelverket minskar riskerna, och därmed 

effektiviteten, kommer bankerna finna andra sätt för att öka effektiviteten och risken 

kommer att gå upp igen. Då Baselregelverken har som mål att minska riskerna kommer 

detta leda till nya regleringar och bankerna kommer än en gång tvingas att arbeta med 

en icke önskvärd risknivå och kommer därför finna nya vägar att tjäna pengar på. Dock 

ska detta resultat tolkas med största försiktighet, då det existerar ett endogenitets-

problem. Vi kan således inte utesluta att det är det höga kapitalet som gör att 

effektiviteten ökar men resultatet av denna studie indikerar att, även om det skulle vara 

så att det är kapitalet som ökar effektiviteten kommer ändå risken att öka, vilket leder 

till slutsatsen att kapitalregleringen, som den ser ut idag, är meningslös. 

Baselkommittén måste således finna andra sätt att minska riskerna på.  Dock finner vi 

inget inom teori och litteratur som skulle förklara att ett högre kapital skulle leda till 

högre effektivitet, utan att påverka risken eller att Moral Hazard uppstår. Om vi utgår 

ifrån att det är Moral Hazard som driver upp effektiviteten innebär det att det uppstår 

en Ping-Pong-match mellan bankerna och reglerna, där risken är bollen, frågan är bara 

nu: Vem kommer vinna? 
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7.1 Teoretiska implikationer 

Hypoteserna i denna studie grundar sig i teorier beträffande hur risk, effektivitet och 

kapitalreglering samverkar. Baselkommittén menar att en ökad kapitaltäckning minskar 

riskerna och den reglerande hypotesen menar att i en idealisk värld skulle kapitalet 

höjas i samma takt som risken höjs. Denna idealiska värld existerar inte idag. Synen som 

Baselkommittén har på kapitalet, menar vi, inte är helt korrekt i det långa loppet. 

 

För att förklara problematiken med regleringen, passar agentproblemet och Moral 

Hazard väl. Den teoretiska utgångpunkten var att det fanns ett agentproblem mellan 

Baselkommittén och banker. Agentproblemet visar sig genom Moral Hazard beteende 

från bankernas sida, eftersom de försöker öka sin avkastning på bekostnad av 

regelverken. Resultaten från studien ger indikationer på att detta problem föreligger. 

Detta kan ställas emot några av de tidigare nämnda studierna som finner att 

kapitalreglering påverkar bankernas effektivitet, i några studier positivt, medan negativt 

i andra. Vi menar att det är svårt att bevisa att detta samband går direkt från kapital till 

effektivitet, utan att ta hänsyn till att sambandet kan gå via risken. Då Baselskommitténs 

utveckling av kapitaltäckning, i denna studie, kan ses som teori, ser vi vidare 

implikationer på att denna utveckling inte är rätt väg att gå i det långa loppet. Det 

 

Risk 

 

Effektivitet 
 

Kapitalreglering   

Figur 7.0.1 Variablernas samband 
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teoretiska bidraget från denna studie är således att lyfta riskens betydelse, medan 

kopplingen mellan kapital och effektivitet istället skulle kunna bero på ett indirekt 

samband på grund av endogenitetsproblemet. 

 

Insättningsgarantin har pekats ut som en anledning till att Moral Hazard kan uppstå. 

Resultaten från denna studie indikerar att Moral Hazard beteende hos bankerna är ett 

problem med Baselregleringen, på grund av det samband som finns inom 

portföljvalsteorin angående förhållandet mellan risk och effektivitet. Antagandet inom 

teorin, att investerare är rationella, fallerar på grund av insättningsgarantin och 

räddningsaktioner av banker. Att vara rationell investerare innebär att hänsyn tas både 

till risken och till avkastningen, men när risken att gå i konkurrs plockas bort, på grund 

av att bankerna är viktiga för samhället, får det till följd att bankerna inte längre tar 

hänsyn till risken och således inte längre är rationella. Att det beror på att detta 

antagande, inom portföljvalsteorin, fallerar är en teoretisk implikation som vi inte har 

stött på i tidigare studier och är därför, även detta, ett teoretiskt bidrag från denna 

studie. 

 

7.2 Praktiska implikationer 

Den praktiska tillämpningen av denna studies resultat är till reglerna på den finansiella 

marknaden, och då framförallt Baselkommittén. Baselkommitténs huvudinriktning är 

kapitalet, vilket är kommitténs verktyg för att sänka riskerna i det finansiella systemet 

och således öka stabiliteten. Resultatet i denna studie ger dock indikationer på att 

kapitalreglering till föga hjälper. Vi finner att en ökad kapitalreglering i och för sig 

minskar risken, men att det höjer effektiviteten, vilket antas bero på Moral Hazard. 

Eftersom bankerna drivs av målet att maximera vinsten, vilket leder till ökad risk, medan 

Baselkommittén drivs av att sänka risken, kommer detta leda till en ping-pong match, 

utan slut. För att få ett slut på matchen och lösa agentproblemet, måste 

Baselkommittén finna ett sätt att bryta bankernas Moral Hazard beteende. På vilket sätt 

detta skall genomföras är dock oklart, men en indikation är att bankerna ska kunna öka 
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sin effektivitet utan att risken blir alldeles för hög. Om bankerna är så viktiga för 

samhället, att risken måste hållas nere genom reglering, menar vi att även 

vinstmaximeringen måste begränsas. 

 

7.3 Vidare forskning 

Under denna undersökningens gång har idéer om vidare forskning uppstått. Vidare 

forskning kan försöka se skillnader innan och efter regelverken har implementerats. Det 

vill säga studera åren innan och efter Basel I och åren innan och efter Basel II.  När 

möjligheten uppstår kommer det även vara intressant att studera när Basel III 

implementeras och se dess effekter på risk och effektivitet Denna studie innefattar 

endast förändringen från Basel I till Basel II. Om vidare forskare istället fokuserar på 

brytpunkterna mellan regelverken, kan vad som beror på reglering och vad som 

påverkas av andra faktorer lättare avgöras. 

 

Denna studie har funnit ett edogenitetsproblem. Detta är något som vidare forskning 

kan fokusera mer på, genom att testa flera olika metoder för att försöka avgöra vad som 

egentligen påverkar vad och vad som beror på endogenitet. Vi är medvetna om att det 

inte existerar en perfekt metod, men flera metoder tillsammans skulle kunna leda fram 

säkrare slutsatser, istället för indikationer, mellan sambanden. 

 

Vidare forskning kan även försöka att dela upp risken i olika kategorier för att se vad 

som egentligen minskar eller ökar vid en kapitalreglering. Är det någon skillnad mellan 

riskerna? Var ökar riskerna när kapitalregleringen minskar risken och effektiviteten ändå 

ökar? 

 

 

  



 

69 
 

8 Litteraturförteckning 

Aggarwal, R., & Jacques, K. (1998). Assessing the Impact of Prompt Corrective Action on 

Bank Capital and Risk. Economic Policy Review, 23-32. 

Allen, F., & Carletti, E. (2010). An Overview of the Crisis: Causes, Consequences and 

Solution. International Review of Finance, 10 (1), 1-26. 

Altman, E. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Predictions of 

Corporate Bankruptcy. The Journal of Finance 23 (4), 589 - 609. 

Altunbas, Y., Carbo, S., Gardener, E., & Molyneux, P. (2007). Examining the Realtionships 

between Capital, Risk and Efficiency in European Banking. European Financial 

Management 13 (1), 49 - 70. 

Aneja, R., & Makkar, A. (2013). A Comparative Study of Book Value Insolvency of Indian 

Commercial Banks: An Application of Z-Score Model. The IUP Journal of Financial 

Risk Management 10 (2), 19 - 29. 

Barth, J., Caprio Jr., G., & Levine, R. (2004). Bank regulation and supervision: what works 

best? Journal of Financial Intermediation 13, 205 - 248. 

Barth, J., Lin, C., Mac, Y., Seade, J., & Song, F. (2013). Do bank regulation, supervision 

and monitoring enhance or impede bank efficiency? Journal of Banking & 

Finance 37, 2879 - 2892. 

Basel I. (1988). Hämtat från http://www.bis.org/publ/bcbs04a.pdf 2014-02-03 13:32 

Basel III. (2011). Hämtat från http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf 2014-02-03 13:53 

Berger, A., & DeYoung, R. (1997). Problem loans and cost efficiency in commercial 

banks. Journal of Banking and Finance 21, 849 - 870. 

Bernhardsson, J. (2007). Investerarens uppslagsbok. Kristianstad: Kristianstad 

Boktryckeri AB. 

BIS. (2001). Hämtat från http://www.bis.org/publ/bcbsca07.pdf 2014-01-29 07.45 

BIS. (2014). Hämtat från http://www.bis.org/bcbs/history.htm 2014-02-02, 11.00. 

Bolman, & Deal. (2005). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Indien: 

Studentlitteratur. 



 

70 
 

Brealey, R., Myers, S., & Allen, F. (2011). Principles of Corporate Finance. Singapore: 

McGraw-Hill. 

Bryman, A., & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB. 

Casu, B., & Molyneux, P. (2003). A comparative study of efficiency in European banking. 

Applied Economics 35, 1865 - 1876. 

Chiu, Y.-H., Chen, Y.-C., & Hung, Y. (2009). Basel II and bank bankruptcy analysis. Applied 

Economics Letters, 16, 1843-1847. 

Coelli, T. (1996). A Guide to DEAP Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) 

Program. CEPA Working Paper 96/08. Australia: University of New England. 

Dahmström, K. (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 

undersökning. Studentlitteratur: Polen. 

Damodaran, A. (2012). Investment valuation: Tools and Techniques for Determining the 

Value of Any Asset. New Jersey: Wiley Finance. 

ECB. (den 01 07 2013). Hämtat från 

http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/facts/euint/html/ei_009.sv.html 

den 04 03 2014 

Elliott, R., Siu, T. K., & Fung, E. S. (2014). A Double HMM appraoch to Altman Z-scores 

and credit raitings. Expert Systems with Applications, 41, 1553-1560. 

Elton, E., & Grubler, M. (1997). Modern portfolio theory, 1950 to date. Journal of 

banking & Finance, 1743 - 1759. 

Elton, E., Grubler, M., Brown, S., & Goetzmann, W. (2011). Modern Portfolio Theory and 

Investment Analysis. (Asia) Pte Ltd: John Wiley & Sons. 

Europeiska Centralbanken. (2013). Financial Integration in Europe.  

Fama, E. (1980). Agency Problems and the Theory of the firm. Journal of Poltical 

Economy 88 (2), 288-307. 

Finansinspektionen. (den 08 03 2007). Hämtat från 

http://www.fi.se/upload/30_Regler/50_Kapitaltackning/10_Kreditrisk/att%20_m

ata_kreditrisk.pdf. 2014-04-19 14:17 



 

71 
 

Finansinspektionen. (den 28 01 2014). Hämtat från 

http://www.fi.se/Regler/Internationellt/Globalt-samarbete/Bank-

Baselkommitten/ 2014-01-28 11.38 

Fiordelisi, F., Marques-Ibanez, D., & Molyneux, P. (2011). Effficiency and risk in 

European banking. Journal of Banking & Finance 35, 1315 - 1326. 

Gujarati, D., & Porter, D. (2009). Basic Econometrics. Singapore: McGraw-Hill. 

Hair, J. F. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective. Saddle River, N.J.: 

Pearson Education, cop. 

Hauke, J., & Kossowiski, T. (2011). Comparsion of Values of Person's and Spearman's 

correlation coefficients on the same set of data. Quaestiones Geographicae 30 

(2), 87-93. 

Hellman, T., Murdock, K., & Stiglitz, J. (2000). Liberalization, Moral Hazard in Banking, 

and Prudential Regulation: Are Capital Requirements Enough? The American 

Economic Review. 

Hellmann, T., Murdock, K., & Stiglitz, J. (2000). Liberalization, Moral Hazard in Banking, 

and Prudential Regulation: Are Capital Requirements Enough? The American 

Economic Review, 90 (1), 147 - 165. 

Ingves, S. (2011). Basel III – välbehövliga regler för en säkrare banksektor., (ss. 1-14). 

Stockholm. 

Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4), 305 - 360. 

Kwan, S., & Eisenbeis, R. (1997). Bank Risk, Capitalization and Operating Efficiency. 

Journal of Financial Services Research 12 (2/3), 117 - 131. 

Lee, T.-H., & Chih, S.-H. (2013a). Does financial regulation affect profit efficiency and risk 

of banks? Evidence from China's commercial banks. North American Journal of 

Economics and Finance 26, 705 - 724. 

Lee, T.-H., & Chih, S.-H. (2013b). Does Financial Regulation Enhance or Impede the 

Efficiency of China’s Listed Commercial Banks? A Dynamic Perspective. Emerging 

Markets Finance & Trade 49 (4), 132 - 149. 



 

72 
 

Lepetit, L., & Strobel, F. (2013). Bank insolvency risk and time-varying Z-score measures. 

Int. Fin. Markets, Inst. and Money, 25, 73-87. 

Lind, G. (2005). Riksbanken. Hämtat från http://www-riksbank-

se.cdn.episerverhosting.com/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Artikla

r_PV/goranlind.pdf 2014-01-31, 19:56 

Lundgren, N., & Swedenborg, B. (den 19 05 2010). Hämtat från 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/krisen-ger-emu-kritikerna-

ratt_4686791.svd 14-02-04, 10:04 

Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. Journal of Finance, 7, 7-91. 

McDonald, J. F., & Moffit, R. A. (1980). The Uses of Tobit Analysis. The Review of 

Economics and Statistics 62(2), 318-321. 

McGoun, E. (1995). The history of risk "measurement". Critical Perspectives on 

Accounting, 6, 511-532. 

Moran, M. (1986). The politics of banking : the strange case of competition and credit 

control. London: Macmillian. 

Parkin, M., Powell, M., & Matthews, K. (2008). Economics. Edinburgh: Pearson Education 

Limited. 

Patel, R., & Davidson, B. (2011). Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur. 

Power. (2007). Organized Uncertainty Designing a World of Risk Management. Oxford: 

Oxford University Press Inc., New York. 

Rappaport, A. (1998). Creating Shareholer Value - A guide for managers and investors. 

The Free Press, New York. 

Riksbanken. (den 30 09 2011). Hämtat från http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-

stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Basel-II-reformer/ 2014-02-04 10:55 

Riksbanken. (2013). Hämtat från 

http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/FSR/2013/FSR_1/rap_fsr1_art1_

How%20is%20a%20capital%20ratio%20measured_130527_eng.pdf 



 

73 
 

Riksbanken. (den 28 01 2014). Hämtat från http://www.riksbank.se/sv/Finansiell-

stabilitet/Aktuella-regleringsforandringar/Den-nya-bankregleringen-Basel-III/ 

2014 - 01 - 28 12.09 

Roncek, D. (1992). Learning more from Tobit coefficients: Extending a comparative 

analysis of political protest. American Sociological Review, 57, 503-507. 

Rowell, D., & Connelly, L. (2012). A hisory of the term "Moral Hazard". The Journal of 

Risk and Insurance 79 (4), 1051-1075. 

Sealey, & Lindley. (1977). Inputs, outputs, and a theory of production and cost at 

depository financial institutions. The Journal of Finance 32 (4), 1251-1266. 

SFS 2004:297. (u.d.). Lag om bank- och finansieringsrörelse. Finansdepartementet. 

Strobel, F. (2011). Bank insolvency risk and different approaches to aggregate Z-score 

measure: a note. Applied Economics Letters, 18, 1541-1543. 

Tan, Y., & Floros, C. (2013). Risk, capital and efficiency in Chinese banking. Int. Fin. 

Markets, Inst. and Money 26, 378 - 393. 

Tobit, J. (1958). Estimation of Relationships for Limited Dependent Variables. 

Econometrica, 26 (1), 24-36. 

Wallén, U. (2003). Effektivitet i grundskolan i anslutning till en stadsdelnämdreform. 

Stockholm: Elanders Gotab. 

 

  



 

74 
 

9 Bilagor 

 

Bilaga 1 Bortfallsanalys 

874 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Tier 1 656 638 602 579 555 535 526 551 

  75% 73% 69% 66% 64% 61% 60% 63% 

Risk 319 294 299 276 241 199 175 146 

  36% 34% 34% 32% 28% 23% 20% 17% 

Effektivitet 279 276 265 242 208 169 141 157 

  36% 34% 34% 32% 28% 23% 20% 17% 

Eget kapital 270 365 355 338 300 265 233 251 

  31% 42% 41% 39% 34% 30% 27% 29% 

Tier 1 + EK 266 336 307 294 249 221 194 219 

  30% 38% 35% 34% 28% 25% 22% 25% 

BNP 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Skuldsättningsgrad 259 250 239 212 168 134 100 121 

  30% 29% 27% 24% 19% 15% 11% 14% 

ROE 258 249 238 211 168 135 97 141 

  30% 12% 12% 11% 8% 7% 5% 7% 

Solv 258 249 238 211 166 132 97 119 

  30% 28% 27% 24% 19% 15% 11% 14% 

Totala tillgångar 257 249 238 211 166 132 96 120 

  29% 28% 27% 24% 19% 15% 11% 14% 

Antal anställda 458 441 418 377 335 299 238 247 

  52% 50% 48% 43% 38% 34% 27% 28% 

Ränta 0 0 0 0 0 0 0 0 

  0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
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Bilaga 2 Fördelning per land 

Land Antal Andel Bortfall Andel 

Belgien 26 2,97% 9 34,62% 

Bulgarien 19 2,17% 3 15,79% 

Cypern 15 1,72% 9 60,00% 

Danmark 31 3,55% 0 0,00% 

Estland 8 0,92% 1 12,50% 

Finland 10 1,14% 0 0,00% 

Frankrike 93 10,64% 12 12,90% 

Grekland 9 1,03% 0 0,00% 

Irland 12 1,37% 1 8,33% 

Italien 91 10,41% 3 3,30% 

Kroatien 28 3,20% 4 14,29% 

Lettland 17 1,95% 2 11,76% 

Litauen 10 1,14% 2 20,00% 

Luxemburg 9 1,03% 1 11,11% 

Malta 7 0,80% 0 0,00% 

Nederländerna 32 3,66% 4 12,50% 

Polen 37 4,23% 10 27,03% 

Portugal 23 2,63% 6 26,09% 

Rumänien 20 2,29% 4 20,00% 

Slovakien 7 0,80% 0 0,00% 

Slovenien 13 1,49% 2 15,38% 

Spanien 48 5,49% 19 39,58% 

Storbritannien 121 13,84% 23 19,01% 

Sverige 23 2,63% 1 4,35% 

Tjeckien 16 1,83% 2 12,50% 

Tyskland 82 9,38% 9 10,98% 

Ungern 24 2,75% 9 37,50% 

Österrike 43 4,92% 4 9,30% 

TOTALT 874 100,00% 140 16,02% 
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Bilaga 3 Korrelation Tier 1 och Andel eget kapital 
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Bilaga 4 Normalfördelning ej log 
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Bilaga 5 Normalfördelning Loggade 
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Bilaga 6 Sammanställning. Presentation av variabler  
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Bilaga 7 Diagram över beroende variabler 
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Bilaga 8 Icke-parametriskt korrelationstest: Spearman’s rho 

 

 

* Signifikans vid 95 % konfidensintervall 
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Bilaga 9 Hausman test för endogenitet för risk 
 

 

  



 

88 
 

Bilaga 10 Hausman test för endogenitet för kapital 
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Bilaga 11 IV-regression med risk som beroende 
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Bilaga 12 Tobit regression med effektivitet som beroende variabel 
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Bilaga 13 Namn på variabler i modeller 

 

Variabel Namn i modeller 

Risk Z 

Effektivitet eff 

Kapital tier1 

BNP bnp 

Skuldsättningsgrad ed 

ROE roe 

Solvens solv 

Totala Tillgångar tt 

Antal Anställda aa 

Ränta ranta 

 

 

 

 


