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Sammanfattning 
 

Titel: Kapitalstrukturens inverkan på bankers lönsamhet: bevis från Europa - En kvantitativ 

studie över banker inom EU under perioden 2006-2012 

Författare: Benjamin Feld & Annie Älveborn 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Vilken finansieringsstrategi företag bör använda sig av för att uppnå så hög lönsamhet som 

möjligt, har varit ämne för intensiv forskning alltsedan Modigliani & Millers identifierade 

samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet 1958. Då europeiska banker är ålagda med 

regleringar står de inför en problematisk situation där de behöver skapa högre avkastning för 

investerare, och samtidigt leva upp till de riskbegränsningar regelverken föreskriver. De 

ledande teorierna inom området står i konflikt med varandra där både finansiering genom 

skulder respektive eget kapital förespråkas för att uppnå optimal kapitalstruktur. Följaktligen 

uppstår frågan om banker bör finansiera sin verksamhet genom ökad skuldsättningsgrad eller 

höjd soliditet. 

     Syftet med denna studie är att analysera kapitalstrukturens inverkan på bankers lönsamhet 

inom EU under perioden 2006-2012. För att undersöka relationen närmare avser studien 

vidare att analysera vilka underliggande faktorer som påverkar bankers val av kapitalstruktur. 

För att uppnå syftet har en kvantitativ metod tillämpats där två separata dataset har analyserats 

genom balanserad paneldata. Resultaten har senare diskuterats med hjälp av tidigare forskning 

inom problemområdet. 

     Resultatet tyder på att lägre risktagande och finansiell stabilitet är två nyckelord inom den 

europeiska banksektorn, där stabila banker har kunnat finansiera sig till en lägre kostnad och 

således stärkt lönsamheten under den studerade perioden. Det kan även bekräftas att 

skuldfinansiering har haft en positiv hävstångseffekt på för de mest lönsamma bankerna samt 

att stora banker har visat sig mindre lönsamma. Gällande bankers val av kapitalstruktur har 

huvudsakligen storlek och tillväxt en negativ inverkan på soliditetsnivån medan räntabilitet på 

eget kapital har en positiv inverkan.  

JEL-klassifikation: G21, G32 

Nyckelord: Banker, kapitalstruktur, lönsamhet, soliditet, skuldsättningsgrad 
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Abstract 
 

Title: The Impact of Capital Structure on Commercial Bank Profitability: Evidence from 

Europe - A quantitative study of commercial banks within the EU from 2006-2012. 

Authors: Benjamin Feld & Annie Älveborn 

Advisor: Øystein Fredriksen 

 

Determining how a company should finance its business to achieve greater profitability has 

been a popular topic for scholars since Modigliani & Miller introduced the hypothesis of a 

positive correlation between leverage and profitability in 1958. Since European banks operate 

under governmental restrictions, they face problematic situations when they have to deliver 

satisfactory returns to investors while maintaining strong capital ratios. The predominant 

theories in some respect contradict one another because they advocate funding through both 

equity and liabilities. Consequently, an issue arises for banks in their decision-making in 

regards to whether they should use or increase leverage or increase the equity-to-asset ratio, in 

order to become more profitable. 

     The purpose of this study is to investigate how capital structure affected the profitability in 

commercial banks within the EU from 2006-2012. Furthermore, this study aims to investigate 

the factors influencing capital structure. Specifically, this study further aims to investigate 

factors that affect the equity-to-asset ratio in commercial banks. This study utilizes a 

quantitative approach in which balanced panel data has been separated into two sets and 

further analyzed through multiple regression models. Moreover, the results have been 

discussed and analyzed by applying generally accepted findings and principles. 

     The results imply that both low risk-taking, and over all stability of the commercial 

banking sector have significantly contributed to the profitability of the European banking 

sector. Banks with a low level of risk have been able to benefit from cheaper funding, which 

has had a positive effect on their profitability. Although, the authors also conclude that 

leverage has had a positive effect on profitability concerning the most profitable banks. There 

is also a negative relationship between size and profitability. Moreover, the authors conclude 

that size and growth have negatively affected the capital ratio of commercial banks within the 

EU, while return on equity has had a positive effect on the capital ratio.  

JEL classification: G21, G32 

Keywords: Commercial banks, capital structure, profitability, equity-to-asset ratio, leverage  
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Förord 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vilken finansieringsstrategi företag bör använda sig av för att generera så hög avkastning som 

möjligt har varit ämne för intensiv forskning alltsedan 1958, då Modigliani & Miller 

identifierade det positiva sambandet mellan lönsamhet och skulder. Ett företags finansiering 

utgörs av eget kapital och skulder och dess sammansättning benämns som kapitalstruktur. Då 

Modigliani & Millers syn på kapitalstruktur tog utgångspunkt i en mängd olika antaganden 

som inte var förenliga med verkligheten, ifrågasattes deras teori bland annat av Robicheck & 

Myers (1966) som bortsåg från antagandet om perfekta kapitalmarknader. De hävdade istället 

att konkurskostnader och andra risker förknippade med hög skuldsättning bör beaktas. För att 

ytterligare utmana Modigliani & Millers syn på kapitalstruktur hävdade Myers & Majluf 

(1984) att företagsfinansiering istället bygger på en särskild preferensram, där företag på 

grund av asymmetrisk information föredrar finansiering genom eget upparbetat kapital 

framför skulder och nyemitterat aktiekapital.  

Än idag råder diskussion över vad som förklarar optimal kapitalstruktur där frågor kring 

tänkbara skillnader mellan sektorer och geografiska områden har vuxit fram (Bexell & 

Johansson, 2013). En sektor som särskilt skiljer sig från övriga är banksektorn. Med hänsyn 

till deras systematiskt viktiga roll är banker beroende av en rad olika sektorers välgång, 

samtidigt som makroekonomiska faktorer är av stor betydelse. Således är banker verksamma i 

en dynamisk omvärld som ständigt påverkas av föränderliga kapitalvillkor. 

 

”Ask almost any banker in New York or London whether banks can have strong capital ratios 

and still generate mouthwatering returns for shareholders, and they will probably think you a 

fool.” 

The Economist, 2013, s.65 

 

     Citatet kan verka tilltaget, men faktum är att banker står inför en problematisk situation där 

de behöver skapa högre lönsamhet för investerare samtidigt som myndigheter arbetar med 

regleringar för att göra banker så säkra som möjligt. Med avsikt att skapa ett stabilare 

bankväsen efter finanskrisen 2008, med efterföljande eurokris, genomgår nu europeiska 

banker implementeringen av Basel III, det tredje ackordet framtaget av Baselkommittén (BIS, 

2014). Basel III ställer krav på högre kapitaltäckning och sätter därigenom bankers soliditet i 
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fokus. I kontrast till skuldsättning som syn på kapitalstruktur, visar soliditet hur stor andel av 

den totala finansieringen som istället utgörs av eget kapital (Eriksson, 2010). Striktare 

regleringar försvårar bankers finansieringssituation vilket medför att de varken har samma 

förutsättningar att påverka sin kapitalstruktur eller utnyttja de fördelar som skuldsättning kan 

medföra.  

1.2 Problemdiskussion 
Med hänsyn till bankers säregna finansiella karaktärsdrag där kapitalstrukturen regleras av 

myndigheter, har det funnits anledning att genomföra bankspecifika studier för att bestämma 

kapitalstrukturens inverkan på lönsamheten. Slutsatserna har visat sig variera och resultaten 

har diskuterats med stöd i olika motsägelsefulla teorier. Berger (1995) undersökte hur 

kapitalstrukturen påverkade lönsamheten i banker i USA under 1983-1989 och fann ett 

positivt förhållande mellan lönsamhet och soliditet. Trujillo-Ponce (2013) analyserade 

spanska banker mellan 1999-2009 och hävdade istället att banker med hög lönsamhet även 

hade stora mängder skulder. Gatsi (2012) konstaterade i sin tur att kortfristiga skulder hade ett 

positivt samband med lönsamhet medan långfristiga skulder hade ett negativt samband i 

publika banker i Ghana under perioden 2000-2010. Gatsis fynd var utmärkande då bankers 

finansiering till stor del utgörs av kortfristiga skulder.  

För att fördjupa förståelsen för relationen mellan kapitalstruktur och lönsamhet har även 

forskningsområdet över vad som påverkar bankers val av kapitalstruktur vuxit fram. Med 

grund i att finansiella institut allt som oftast har exkluderats från tidigare forskning, samt för 

att testa den allmänna synen om att regleringar styr bankers beslut om kapitalstruktur, 

publicerade Gropp & Heider (2010) en studie där de analyserade banker i USA och Europa. 

De konstaterade att det rådde stora skillnader sinsemellan bankernas kapitalstruktur, samt att 

endast ett fåtal banker befann sig nära de reglerade minimumkraven. De hävdade vidare att 

tidigare konstaterade påverkande faktorer för icke-finansiella företag även gäller för 

banksektorn.  

I en situation där de ledande teorierna och empiriska resultat över problemområdet står i 

konflikt samtidigt som antalet studier inom banksektorn ännu är relativt få, väcks frågan hur 

kapitalstrukturen inverkar på den europeiska banksektorn. 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera kapitalstrukturens inverkan på bankers lönsamhet 

inom EU under perioden 2006-2012. För att undersöka relationen närmare syftar studien 
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vidare till att analysera vilka underliggande faktorer som påverkar bankers val av 

kapitalstruktur. 

1.4 Forskningsfrågor 
• Vilken inverkan har bankers finansiering på lönsamheten? 

Tidigare studier tyder på varierande resultat gällande kapitalstrukturens inverkan på 

bankers lönsamhet. Då studierna är genomförda på geografiskt skilda områden samt för 

att skapa en bättre förståelse inom problemområdet avser författarna att analysera vilken 

inverkan kapitalstrukturen har på lönsamheten i europeiska banker.  

 

• Vilka bakomliggande faktorer påverkar bankers val av kapitalstruktur? 

Gropp & Heider (2010) konstaterade att regleringar inte ligger till grund för bankers val 

av kapitalstruktur då de flesta banker besitter eget kapital över minimumkravet. Deras 

studie sträcker sig dock endast fram till 2004, vilket innebär perioden innan Basel II 

implementerades i EU. För att närmare förstå sambandet mellan kapitalstruktur och 

lönsamhet finner författarna det därmed intressant att vidare analysera vad som påverkar 

bankernas val av finansiering. 

 

• Råder det skillnader för de största respektive de mest lönsamma bankerna gällande 

kapitalstrukturens inverkan på lönsamheten samt vad som påverkar bankernas val av 

kapitalstruktur? 

Då banker inom EU har olika karaktärsdrag och varierande förutsättningar finner 

författarna det intressant att, utöver analysera europeiska banker som helhet, även 

genomföra grupperade analyser av datamaterialet. Genom att undersöka huruvida 

resultatet kan skilja sig för de största respektive de mest lönsamma bankerna har 

författarna för avsikt att kunna dra mer djupgående slutsatser kring de två föregående 

forskningsfrågorna.   

1.5 Avgränsningar 
Det kan konstateras att kapitalstrukturens inverkan på lönsamhet i banksektorn är ett berört 

problemområde, men att skilda resultat har identifierats. Tidigare bankspecifika studier har 

enbart genomförts på enskilda geografiska områden och ett forskningsgap gällande 

banksektorn på den europeiska marknaden har således identifierats. Denna studie begränsar 

den europeiska marknaden till den Europeiska unionen (EU) vilken författarna definierar som 
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EU281. Studiens tidsperiod omfattar åren 2006-2012 vilket grundar sig i att författarna vill 

studera en period där inga regleringar har implementerats samt en begränsad dataåtkomst. 

Ämnesavgränsningen för det geografiska området och tidsperioden gör sig vidare lämplig 

inom ramen av författarnas förfogade resurser. En mängd olika typer av verksamheter 

inkluderas i begreppet ”banker”, emellertid har författarna valt att fokusera på affärsbanker 

vilka definieras som vinstdrivande publika banker med kundinlåning i denna studie.  

1.6 Disposition 
Kapitel 2: Introduktion till referensramen 

Kapitel två innefattar en redogörelse för de begrepp och regelverk som är grundläggande för 

denna studie. Kapitlet syftar till att underlätta förståelsen för referensramen samt kommande 

analys och diskussion. 

 
Kapitel 3: Referensram 

Genom referensramen avser författarna presentera grundläggande teori inom 

kapitalstrukturområdet, samt senare empirisk forskning som har tagit sitt ursprung i denna. 

Genom att diskutera tidigare studier inom området har författarna vidare för avsikt att 

identifiera de variabler som ämnas analyseras i regressionsmodellerna. 

 

Kapitel 4: Metod 

I metodkapitlet har författarna för avsikt att grundligt beskriva dess innehåll för att ge läsaren 

möjlighet att förstå studiens genomförande. Vidare ämnar författarna ge läsaren goda 

förutsättningar att sätta sig in i resultatet. Slutligen syftar den grundliga genomgången till att 

underlätta för eventuell replikering av studien.  

 
Kapitel 5: Resultat 

Genom kapitel fem ämnar författarna ge läsaren en tydlig och överskådlig presentation av 

studiens resultat från de genomförda regressionsanalyserna, samt presentera den statistiska 

säkerheten i dessa. 

 

 

 

                                                
1 EU28 inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien,  
Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike (EU, 2014). 
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Kapitel 6: Analys och diskussion 

Detta kapitel avser att analysera och diskutera resultaten från föregående kapitel. Vidare i 

kapitlet ämnar författarna reflektera över vilka implikationer denna diskussion kan innebära 

för den europeiska banksektorn. 

 

Kapitel 7: Slutsats 

I slutsatsen avser författarna att sammanfatta den diskussion som förts över de signifikanta 

samband som identifierats, genom att besvara forskningsfrågorna.  
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2 Introduktion till referensramen 
 
Lönsamhet 

Lönsamhet i företag kan antingen härledas genom absoluta tal från resultaträkningen eller 

genom en kombination av resultaträkningen och balansräkningen, där lönsamhet ses i 

procentuella termer av företagets kapital (Damodaran, 2012). I denna studie ämnar författarna 

tillämpa både absoluta lönsamhetsmått i form av räntemarginal, samt relativa mått såsom 

räntabilitet på eget kapital (RE) och räntabilitet på totalt kapital (RT).  

Räntemarginalen är av särskild betydelse för institutioner som erbjuder kundinlåning då 

den mäter hur väl de lyckas transformera sin finansiering till ränteintäkter (Greenbaum & 

Thakor, 2007). Räntemarginalen beräknas som differensen mellan in- och utlåningsräntan och 

påverkas delvis av nivån på korta och långa räntor, som i sin tur kompenserar för risken 

banker utsätts för då de är exponerade för slumpmässiga krav på kunders in- och 

utlåningstransaktioner (Allen, 1988).  

Damodaran (2012) beskriver RE som ett lönsamhetsmått ur en investerares perspektiv. RE 

tar hänsyn till kostnader för finansiering och visar därmed hur väl ett bolag har lyckats både 

med sin finansierings- och investeringsstrategi. Berk & DeMarzo (2011) förklarar RE som det 

främsta lönsamhetsmåttet som beskriver ett företags förmåga att hitta goda investeringar.       

Lönsamheten i den europeiska banksektorn har fallit kraftigt under de senaste åren (figur 2:1) 

samtidigt som soliditeten har sjunkit (figur 2:2). 

 
   Figur 2:1 RE och RT i europeiska banker (medianvärden). Värdena är beräknade utifrån 130 banker inom EU. 

Sammanställningen är obalanserad då bolagen inte redovisade lika många observationer. Källa: Egen bearbetad 
data hämtad från BankScope.  
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Ett alternativt lönsamhetsmått är RT vilket speglar ett företags operativa effektivitet samt 

hur väl företaget investerar sitt kapital. Nyckeltalet är oberoende av företagets 

finansieringskostnader och tar därmed inte hänsyn till finansieringsstrategin (Damodaran, 

2012).  

 

Kapitalstruktur 

Ett företags kapitalstruktur återfinns på finansieringssidan av balansräkningen och utgörs av 

en viss sammansättning av eget kapital och skulder. Enligt Eriksson (2010) kan 

kapitalstruktur beskrivas både utifrån soliditet men även från skuldsättningsgrad eftersom de 

båda måtten uttrycker samma sak, men på olika sätt.  

Soliditet beskriver hur stor andel av ett företags totala kapital som utgörs av eget kapital. 

God soliditet i företag innebär stabilitet och långsiktig betalningsförmåga under perioder med 

försämrad lönsamhet (Eriksson, 2010). I kontrast förklarar Nilsson et al. (2002) att låg 

soliditet innebär ökad risk för företag att hamna i ekonomiska svårigheter. Dock råder en 

avvägning mellan finansiering genom eget kapital och skulder eftersom kostnaden för det 

egna kapitalet är högre än skuldräntan. För banker skulle låg soliditet kunna medföra risk för 

likviditetsproblem och bankrusning, där det senare innebär risk för att kunder skall ta ut sitt 

inlånade kapital i oron att förlora dem (Diamond & Rajan, 2000). Trots det är bankers 

soliditet betydligt lägre relativt icke-finansiella bolag (figur 2:2 och 2:3). Det är möjligt då 

banker med likviditetsproblem har tillgång till finansiering via centralbanken som agerar 

”lender of last resort” (Sveriges Riksbank, 2008). För att motverka bankrusning lämnar 

europeiska myndigheter insättningsgarantier som skydd för kunders inlånade pengar. 

Figur 2:2 Mediansoliditet för banker. Datamaterialet utgörs av 130 publika banker i EU28. Sammanställningen 
är obalanserad då bolagen ej redovisade jämna observationer. Källa: Egen bearbetad data hämtad från 
BankScope. 
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Figur 2:3 Mediansoliditet för icke-finansiella bolag. Datamaterialet utgörs av 7 996 publika bolag i EU28. 
Sammanställningen är obalanserad då bolagen ej redovisade jämna observationer. Källa: Egen bearbetad data 
hämtad från AMADEUS. 

 

Skuldsättningsgrad är ett mått som beskriver den finansiella risken i företag eftersom hög 

skuldsättning medför högre risk. Skuldsättningsgraden uttrycks som förhållandet mellan 

skulder och eget kapital (Johansson & Runsten, 2005). Skulder som klassificeras som 

kortfristiga har en löptid på ett år eller mindre. Banker kan använda sig av kortfristig 

finansiering för att förbättra räntemarginalen då den tenderar att vara billigare relativt 

långfristig finansiering. En stor mängd kortfristiga skulder skapar dock en löptidsdifferens 

mellan tillgångar och skulder vilket leder till en ränterisk (Simonson et al., 1983). Till skillnad 

från icke-finansiella bolag utgör kortfristiga skulder en stor del av bankers skuldsättning. År 

2012 utgjorde kortfristiga skulder 78,74 procent av europeiska bankers balansomslutning 

(BankScope, 2014). Långfristiga skulder utgör därmed ofta en liten del av bankers totala 

finansiering. För att finansiera en verksamhet med långfristiga skulder förutsätts att någon 

accepterar en illikvid position, vilket innebär att banken måste erbjuda högre ersättning till 

långivaren (Millikan, 1938). Teoretiskt sett ökar då bankens finansieringskostnader och har en 

negativ inverkan på räntemarginalen.  

 

Finansieringsstrategi & räntekurvor 

Vad banker får betalt när de utfärdar lån samt vad de får betala för finansiering beror till stor 

del på det allmänna ränteläget. Tidigare beskrevs hur kort respektive lång finansiering 

påverkar finansieringskostnaderna. För att exemplifiera detta har skillnaden mellan korta och 

långa räntor vid en observation av eurozonens benchmarkkurva illustrerats i figur 2:4. 
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Figur 2:4 Eurozonens benchmarkräntor. Källa: Financial Times, 2014. 
 

Dock ser inte alltid räntekurvan ut som ovan. Löptidsdifferensen mellan bankers tillgångar 

och skulder medför både en återfinansieringsrisk och en ränterisk. Vid tillfällen då 

ekonomiska utsikter på långsikt är negativa relativt de kortsiktiga, kan de korta räntorna 

överstiga de långa. Då banker själva lånar med korta räntor måste tillgångarna finansieras om 

kontinuerligt, vilket kan göra finansieringen dyr samt i vissa fall skapa en negativ 

räntemarginal (Allesandri & Nelson, 2012).  

 

Baselackorden 

1988 introducerade Baselkommittén Basel I, ett rekommenderat ramverk för banksektorn. 

Ramverket var inledningsvis endast rekommendationer men accepterades genom EU-direktiv 

och blev därmed tvingande för medlemsländerna i EU. Syftet med ramverket var i huvudsak 

att säkerställa ekonomisk stabilitet över internationella banksystem, vilket delvis skulle ske 

genom kapitalkrav för att bättre kunna stå emot förluster (Basle Committee on Banking 

Supervision, 1988). Enligt Sveriges Riksbank (2010) utgörs bankers kapital av en kapitalbas 

vilken delas in i tier 1- och tier 2-kapital. Tier 1 skall till övervägande andel utgöras av 

aktiekapital samt balanserad vinst och utgör således kärnprimärkapitalet. Denna typ av kapital 

är av högsta kvalitet och har därmed bäst möjlighet att täcka förluster. Till en mindre andel 

kan tier 1 även utgöras av skulder. Tier 2 utgör en mindre del av kapitalbasen och tillåts 

därför vara av lägre kvalitet. Kapitalkraven anges som procentuella kvoter av riskviktade 

tillgångar som banken ifråga besitter. Tillgångar med låg risk, såsom statsobligationer eller 

likvida medel, får till naturlig följd låga riskvikter medan tillgångar med hög risk, såsom 

utlåning till låntagare med låg kreditvärdighet, får höga riskvikter. Storleken på kapitalkravet 
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som bankerna måste förhålla sig till beräknas genom att multiplicera de riskviktade 

tillgångarna med de kapitaltäckningskvoter som anges enligt Baselackorden. Sedan ackorden 

introducerades har två revideringar med striktare kapitalkrav utformats, Basel II och Basel III, 

där det senare just nu befinner sig i en implementeringsfas inom EU. Kraven och 

implementationen av Basel III sammanfattas i tabell 2:1. 

 

 

     Ett av syftena med Basel III är att bankerna skall bli mer motståndskraftiga för 

likviditetsbrister så att temporära brister inte skall leda till finansiella kriser (Kowalik, 2013). 

Utöver kapitalkraven medför Basel III likviditetskrav där banker måste hålla tillräckligt 

mycket likvida tillgångar på sin balansräkning för att täcka utbetalningar för de närmaste 30 

dagarna (Hartlage, 2012). Hartlage menar att dessa tillgångar kan delas upp i två kategorier 

där den första inkluderar likvida medel samt tillgångar som på ett enkelt sätt kan 

transformeras till likvida medel, såsom statsobligationer med höga kreditbetyg. Den andra 

kategorin inkluderar tillgångar vilka kan avyttras till nästintill fullt värde om en finansiell kris 

skulle uppstå.  

  

TABELL 2:1 IMPLEMENTATIONSÖVERSIKT AV BASEL III  
År 2013 2014 2015 

Krav tier 1 (%) 4,5 5,5 6 
Källa: Caruana, 2010    
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3 Referensram 

3.1 Kapitalstrukturens inverkan på lönsamhet  

3.1.1 Företagsvärde & lönsamhet 

1963 presenterade Modigliani & Miller en modell av sambandet mellan skulder och 

företagsvärde samt mellan skulder och räntabilitet på eget kapital. Dessa samband 

förekommer genom avdragsgilla låneräntor samt bolagets möjlighet att skuldsätta sig, och ger 

därmed företaget möjlighet att investera både det egna och det lånade kapitalet. 

Vinstgenererande företag har möjlighet att göra skatteavdrag på skuldräntor och kan således 

reducera vinstskatten. Modigliani & Miller hävdade att företag därmed får ett högre värde än 

om det inte vore skuldsatta, samt att optimal kapitalstruktur motsvarar hundra procent 

skuldfinansiering. Resonemanget innebar att ett företags genomsnittliga kapitalkostnad 

sjunker vid ökad skuldsättning och påverkar företagsvärdet positivt. Den genomsnittliga 

kapitalkostnaden beskrevs enligt följande formel: 

 

 EK = Eget kapital 
 RE = Räntabilitet på eget kapital 
RS = Skuldränta 
RT = Genomsnittlig kapitalkostnad 
S = Skulder 
t = Skattesats 
 

Utifrån den genomsnittliga kapitalkostnaden härledde Modigliani & Miller vidare ett samband 

mellan skuldsättning och avkastning på det egna kapitalet:  

 

 𝑅! = 𝑅! + 1− 𝑡 𝑅! − 𝑅!
𝑆
𝐸𝐾  

 
(2) 

EK = Eget kapital 
RE = Räntabilitet på eget kapital 
RS = Skuldränta 
RT = Räntabilitet på totalt kapital 
S = Skulder 
t = Skattesats 
 

 𝑅! = 𝑅!
𝐸𝐾

(𝐸𝐾 + 𝑆)+ 𝑅! 1− 𝑡
𝑆

(𝐸𝐾 + 𝑆)  

 
(1) 
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Teoretiskt sett visar Modigliani & Millers formler skulders positiva samband med både 

företagsvärdet och aktieägarnas avkastning, dock har inte empirin alltid visat sig instämmande 

varken för banksektorn eller för icke-finansiella bolag.  Då banker är verksamma under 

regleringar blir Modigliani & Millers syn på total skuldsättningsgrad som optimal 

kapitalstruktur delvis irrelevant. Därför studerade Shome et al. (1986) banker under perioden 

1974-1983, och fann att bankers marknadsvärde hade en positiv relation med 

kapitaltäckningen och motbevisade därmed Modigliani & Millers resonemang. Strebulaev & 

Yang (2013) studerade icke-finansiella bolag i USA under perioden 1962-2009 och fann 

istället att skuldfria bolag var mer lönsamma samt delade ut mer pengar till sina ägare. Bexell 

& Johansson (2013) studerade svenska bolag under 2002-2011 där även de fann att hög 

soliditet innebar högre lönsamhet. Vidare analyserade Mehran & Thakor (2011) tvärsnittsdata 

över bankuppköp där de undersökte vad som påverkar bankers värde. De fann att soliditet 

hade en positiv inverkan på det totala värdet på banker och förklarade sambandet med hjälp 

av Pecking Order-teorin, vilken kommer att diskuteras närmare i ett senare skede av 

referensramen.  

     En annan aspekt av skuldsättning är de risker som skulder medför. I Modigliani & Millers 

studier antogs perfekta kapitalmarknader där aktörer inte behövde ta hänsyn till problematik 

vid hög skuldsättningsgrad. I verkligheten råder inga perfekta kapitalmarknader vilket har 

medfört att forskningen har gått vidare och andra teorier har vuxit fram för att förklara 

kapitalstrukturens inverkan på lönsamhet. 

3.1.2 Konkurskostnader 

Med utgångspunkt i att kapitalmarknader inte är perfekta samt för att påvisa en avvikande syn 

på skuldsättning från Modigliani & Miller, analyserade Robichek & Myers (1966) vilka 

negativa effekter hög skuldsättningsgrad kan medföra. Då konkurser ofta innebär en utdragen 

och kostsam process, konstaterades att risken för höga konkurskostnader ökar med hög 

skuldsättning. Vidare hävdade Robichek & Myers att ytterligare kostnader uppstår när företag 

missar attraktiva investeringstillfällen på grund av bristande likviditet. Effekterna av 

konkurskostnader studerades av James (1991) där han genom en sammanställning av 412 

bankkonkurser mellan 1985-1988 konstaterade att den genomsnittliga kostnaden för 

bankkonkurser var 30 procent av den fallerade bankens tillgångar, samt att direkta kostnader 

uppgick till 10 procent av tillgångarna. Ytterligare forskning av kostnader associerade med 

finansiell oro genomfördes av Andrade & Kaplan (1998) vilka identifierade kostnader som 

uppgick till 10-20 procent av företagets marknadsvärde.  
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Konkurskostnader i banker kan innebära kostnader vid transferering av ägandet till 

borgenärer, inkomstminskning i kreditriskkänsliga instrument samt förlust av kvalificerad 

personal (Berger et al., 1995). Berger et al. poängterade även att en distinktion bör göras 

mellan ekonomisk och finansiell oro, samt de kostnader som är associerade med var och en av 

dem. Ekonomisk oro medför kostnader vid konkurs vilka är lika för skuldsatta och skuldfria 

bolag. De skuldsatta bolagens kostnader är däremot högre då de utöver den ekonomiska oron 

även upplever finansiell oro.  

Vidare i jakten på optimal kapitalstruktur tog Kraus & Litzenberger (1973) fram en teori 

som idag är känd som Trade Off-teorin. Denna teori vägde nyttan av avdragsgilla räntor som 

skuldsättning medför mot de kostnader som är associerade med konkurs. En förutsättning för 

att teorin skall kunna appliceras i verkligheten är beaktandet av justeringskostnader för 

kapitalstrukturen. Har bolag stora justeringskostnader kan det motivera valet av en suboptimal 

kapitalstruktur, då en förändring medför höga kostnader (Myers, 1984). Dock visar empirisk 

data att publika bolag tenderar att justera sin kapitalstruktur för att befinna sig runt optimum 

(Leary & Roberts, 2005), medan privata bolag inte har samma tillgång till kapitalmarknader 

och justerar därmed sin skuldsättning mindre frekvent (Brav, 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3:1 Egen illustration av Trade Off-sambandet utifrån Myers (1984). Grafen visar hur företagsvärdet når 
optimum vid en viss skuldsättningsgrad för att sedan belastas av konkurskostnader. 
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     Empiriska tester av Trade Off-teorin har genom olika metoder visat sig stå i enlighet med 

Kraus & Litzenberger. Ju et al. (2005) diskuterade att andra faktorer är av stor vikt gällande 

förklaringen av skuldsättningsgrad, men att Trade Off-teorin i sin enkelhet är den som bäst 

förklarar optimal kapitalstruktur. Howe & Jain (2010) undersökte tillverkande företag i USA 

under perioder med stor sannolikhet för konkurs, och konstaterade att lönsamheten drabbades 

hårdare i företag med hög skuldsättning. Vidare visade även Dangs publikation från 2013 

starka bevis för Trade Off-teorin genom en studie av brittiska, tyska och franska företag. För 

att hålla optimal kapitalstruktur visade resultatet att företag justerade skuldsättningsgraden 

med hänsyn till skattelättnader och konkurskostnader.  

Banker har möjlighet att på fler sätt än icke-finansiella bolag justera sin skuldsättning för 

att uppnå vad Kraus & Litzenberger hävdar vara optimal kapitalstruktur. För att minska sin 

skuldsättning kan banker paketera om sina tillgångar till strukturerade produkter som 

förflyttas från balansräkningen och säljs via andra bolag på kapitalmarknaden. På så sätt 

krymper banken sin balansräkning och stärker sin kapitaltäckning.   

3.1.3 Bankspecifik skuldkaraktäristika 

Bankers finansiering skiljer sig i ett antal avseenden från övriga bolag då de bland annat har 

möjlighet att ta upp kundinlåning, och använder därmed stora mängder kortfristiga skulder för 

att finansiera sin verksamhet. Mycket av den generella vetenskapen över kapitalstruktur är 

applicerbar på banker, men deras särdrag kräver vidare diskussion för att närmare kunna 

förklara kapitalstrukturens inverkan på lönsamhet. Enligt Flannery (1994) är bankers 

tillgångar dynamiska då deras kunders kreditbehov förändras konstant med affärscykler. För 

att banker skall kunna skapa långsiktiga kundförhållanden krävs att de kan tillgodose 

kundernas behov, vilket ställer krav på tillgång till likvid finansiering såsom kortfristiga 

skulder. En av anledningarna till att kortfristiga skulder är värdefulla för banker är att 

långfristig finansiering medför restriktioner, vilket kan innebära att låntagaren måste hålla en 

viss soliditet eller att banker förhindras ingå i vissa riskfyllda affärer. Betydelsen av 

kortfristiga skulder styrktes av Berger et al. (1995) i en empirisk studie under perioden 1983-

1989. De hävdade att transaktionskostnaderna vid anskaffning av kundinlåning var markant 

lägre än vid anskaffning av eget kapital. Vidare menade de att skuldsättning satte hög press på 

att generera kassaflöden för att behålla humankapital samt undvika konkurs. De hävdade även 

att skuldsättning skapar incitament för att arbeta hårdare samt att göra bättre investeringar. Ett 

positivt samband mellan lönsamhet och en stor andel kortfristiga skulder i förhållande till 

totala skulder bekräftades dessutom i en studie av Trujillo-Ponce (2013) som analyserade 

spanska banker mellan åren 1999-2009.  
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Vidare gällande bankers skuldsättning hävdade Flannery (1994) att högre skuldsättning 

leder till incitament att bevaka tillgångarna, vilket i sin tur är värdeskapande för banken. Detta 

incitament kan härledas från det faktum att eget kapital i en bank med högre skuldsättning är 

lägre i absoluta tal, vilket ökar möjligheten för bankledningar att äga större delar av det egna 

kapitalet. Enligt Flannery finns det dock en del kostnader associerade med kortfristiga 

skulder. Bland annat tenderar det att innebära högre administrativa kostnader relativt 

långfristiga skulder då avtalen ständigt förnyas. Vidare skapar löptidsdifferensen mellan 

bankens tillgångar och kortfristiga skulder en ränterisk som innebär kostnader om den skall 

hedgas bort. Kostnader kan även uppkomma i samband med bankrusningar vars risk ökar vid 

stor andel kortfristiga skulder. Flannerys slutsats är att optimalt bankkapital för att maximera 

bankens värde kan uppnås genom att balansera fördelarna och nackdelarna som både kort- 

och långfristiga skulder medför. Därför är det möjligt att se Flannerys diskussion som en 

utvecklad modell av Trade Off-teorin där mängden kortfristiga skulder skapar en flexibilitet 

för banken samt innebär billig finansiering, men som medför en risk vilken måste vägas in vid 

sammansättning av kapitalstrukturen. Gatsi (2012) konstaterade vidare i diskussionen om 

skuldstruktur att inte bara kortfristiga skulder har ett positivt samband med räntabilitet på eget 

kapital utan även att långfristiga skulder har ett negativt samband. Studien inkluderade 

ghanesiska banker under tidsperioden 2000-2010. Gatsi hävdade därutöver att bankernas 

kapitalstruktur till övervägande del utgjordes av skulder.  

3.1.4 Räntor 

Då bankers resultaträkning påverkas både genom ränteintäkter för utgivna krediter samt 

räntekostnader för finansiering, är det intressant att se vad tidigare studier konstaterat gällande 

vilken effekt räntor har på lönsamheten. Bankers utlåningsränta påverkas av riksbankens 

justeringar av styrräntan, låntagarens kreditrisk, samt konkurrensförhållanden samtidigt som 

bankers stora andel kortfristig finansiering gör dem ständigt utsatta för nivån på kortfristiga 

räntor.      

     Flannery (1981) analyserade huruvida marknadsräntor påverkar lönsamheten i banker och 

inkluderade 30 storbanker under perioden 1959-1978. Han kom fram till att marknadsräntor 

inte påverkade lönsamheten i bankerna då de matchade löptiderna på sina tillgångar och 

skulder. För att stärka sina resultat genomförde Flannery ytterligare en studie 1983 där han 

studerade mindre banker mellan 1960-1978. Han fann att även om det fanns fluktuationer i 

intäkterna vid förändrade marknadsräntor, var de långsiktiga effekterna väldigt små. I kontrast 

undersökte Hancock (1985) effekten av penningpolitiska mekanismers inverkan på bankers 
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lönsamhet, och konstaterade att lönsamheten ökade i samband med höjda räntor. I en 

omfattande studie från 2012 konstaterar Bolt et al. att förändringar i räntor med långa löptider 

har en positiv inverkan på bankers räntemarginal, och att det motsatta gäller för korta räntor. 

Studien inkluderade länder av västerländsk karaktär mellan 1979-2007.  

3.1.5 Företagsstorlek 

Stordriftsfördelar är ett grundläggande begrepp inom ekonomi och kan härledas från 

kostnader som inte ökar proportionerligt med en verksamhets storlek. Enligt Hughes & 

Mester 2013 påverkar stordriftsfördelar bankers möjlighet att bedriva lönsamma affärer, då 

verksamhetsrisken och kostnader för riskhantering minskar med bankers storlek. De fann i sin 

empiriska studie över banker från USA att stordriftsfördelarna vidare var ännu större i stora 

banker. Dock hävdade de att sambandet inte förklaras av kostnadsfördelar utan snarare som 

en följd av teknologiska fördelar genom diversifiering, samt spridningar av de kostnader som 

inte ökar proportionerligt med storlek. Davies & Tracey (2014) studerade en annan aspekt då 

de analyserade de fördelar som gynnar systematiskt viktiga banker, och vidare hur dessa 

påverkar stordriftsfördelarna. De konstaterade att efter justering för dessa fördelar kunde inga 

bevis för direkta stordriftsfördelar längre påvisas i stora banker. De hävdade att fördelarna för 

systematiskt viktiga banker således påverkar stordriftsfördelarna och därmed lönsamheten i 

stora banker. 

3.1.6 Sammanfattning 

Tabell 3:1 sammanfattar de teorier som hittills har beskrivits i referensramen samt som ligger 

till grund vid förklaring av de faktorer som påverkar bankers lönsamhet: 

 

 

 

Tabell 3:2 sammanfattar de faktorer som hittills har diskuterats i referensramen samt som i 

tidigare empiriska studier bevisats påverka bankers lönsamhet: 

 
 

TABELL 3:1 TEORETISK SAMMANFATTNING AV OPTIMAL KAPITALSTRUKTUR  
Teori Teoretiska slutsatser 

Modigliani & Miller (1963) Skattefördelar genom skuldsättning samt ett positivt samband mellan 
RE och skuldsättningsgrad. 

Trade Off-teorin Optimal kapitalstruktur genom avvägning mellan skuldsättningens 
skattefördelar och kostnader associerade med finansiell oro. 
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3.2 Vad påverkar valet av kapitalstruktur? 

3.2.1 Asymmetrisk information 

Det är inte alltid som samtliga parter i affärsvärlden har tillgång till lika information. En bank 

som lånar ut kapital till en entreprenör kan visa sig ha mindre kännedom om entreprenörens 

bolag än entreprenören själv. Denna snedhet kallas asymmetrisk information och har haft stor 

betydelse vid förklaring av hur företag väljer att finansiera sin verksamhet.  

     Förekomsten av asymmetrisk information låg till grund vid framtagningen av Pecking 

Order- teorin, vilken innebär att företag väljer finansiering utifrån en specifik preferensram 

(Myers & Majluf, 1984). Myers & Majluf argumenterade för att företag föredrar att använda 

eget upparbetat kapital framför skulder då det råder informationsasymmetri mellan långivare 

och låntagare. Låntagare erbjuds schablonmässiga räntor oberoende finansiell ställning vilket 

leder till att låntagare med stark finansiell ställning erbjuds en oattraktiv ränta. Myers & 

Majluf hävdade vidare att bolag även föredrar både eget upparbetat kapital och skulder 

framför nyemission av aktier då det råder informationsasymmetri även på kapitalmarknaden. 

Eftersom Pecking Order-teorin sätter interna medel högst upp i finansieringshierarkin, kan 

resultat från tidigare nämnda studier förklaras med hjälp av denna. Bexell & Johansson (2013) 

och Strebulaev & Yang (2013) fann resultat vilka stred mot Modigliani & Millers teori om att 

avkastning på eget kapital har ett positivt samband med skuldsättning. Dessa studier fann 

istället ett positivt samband mellan lönsamhet och soliditet, vilket i enlighet med Pecking 

Order-teorin kan förklaras genom att lönsamma bolag genererar en större mängd interna 

medel för att finansiera sin verksamhet med.  

TABELL 3:2 LÖNSAMHETSPÅVERKANDE FAKTORER I BANKER  
 Kapitaltäckning, 

soliditet 
Kortfristiga skulder Långfristiga 

skulder 
Företagsstorlek 

(balansomslutning) 
Berger et al. (1995)  +   
     
Flannery (1994)  +   
     
Gatsi (2012)  + -  
     
Hughes & Mester 
(2013)    + 

     
Mehran & Thakor 
(2011) +    

     
Shome et al. (1986) +    
     
Trujillo-Ponce (2013)  +   
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     Likväl som det finns empiriska studier som förklaras med hjälp av Pecking Order-teorin 

finns det även andra med motsägande resultat. Elsas et al. (2013) studerade investeringsbeslut 

i 1 801 bolag mellan åren 1989-2006 och konstaterade att interna medel som lönsamma bolag 

genererar ersätter anskaffning av nytt aktiekapital, men inte anskaffningen av skulder. Det 

innebär att det inte skulle finnas något samband mellan soliditet och lönsamhet då andelen 

skulder inte påverkas. 

     Ett problem som uppstår när Pecking Order-teorin skall appliceras på banker är att banker, 

till skillnad från icke-finansiella bolag, inte utsätts för samma informationsasymmetri vid 

anskaffning av skulder (Diamond & Rajan, 2000). Banker har dessutom inte samma 

finansieringskanaler som andra icke-finansiella bolag eftersom de har tillgång till betydligt 

mer likvida finansieringskällor. Banker är dock påverkade av informationsasymmetri vid 

emittering av aktiekapital. Även om banker inte påverkas i samma utsträckning som icke-

finansiella bolag, utgör trots det Pecking Order-teorin en viktig del vid förklaring av bankers 

val av kapitalstruktur (Mehran & Thakor, 2011).  

3.2.2 Lönsamhet 

Huruvida lönsamhet påverkar valet av kapitalstruktur råder det delade meningar om. Som 

redan nämnts föredrar företag enligt Pecking Order-teorin främst eget upparbetat kapital, 

sedan skulder och därefter nyemitterat aktiekapital för att finansiera sin verksamhet. Således 

skulle Pecking Order-teorin kunna spegla en negativ relation mellan skuldsättning och 

lönsamhet eller motsvarande ett positivt samband mellan eget kapital och lönsamhet. 

Lönsamhetens påverkan på valet av kapitalstruktur undersöktes i en studie av Qiu & La 

(2010) vilka studerade australiensiska företag över en femtonårsperiod och konstaterade att 

lönsamhet ökar skuldsättningsgraden. I motsats till Qiu & La fann Rajan & Zingales (1995) 

att lönsamhet var negativt korrelerad med skuldsättningsgrad, vilket kan förklaras med hjälp 

av Pecking Order-teorin. Studien omfattade företag från USA vilka jämfördes med icke-

finansiella företag inom G72 mellan åren 1987-1991. 

3.2.3 Marknadens värdering 

För att komma vidare i diskussionen över vilka faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur 

utförde Baker & Wurgler (2002) en studie med fokus på eget kapital, där de analyserade 

marknadsvärdet av detta och fastslog vad som skulle komma att bli känt som Market Timing-

teorin. Denna teori beskriver hur företag finansierar sig med eget kapital när marknaden 

värderar aktierna högt relativt det bokförda värdet, och vice versa. Teorin förklarar 
                                                
2 G7 inkluderade länderna Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA (Globalis, 2014) 
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marknadsvärdets inverkan på bolagets handel med den egna aktien, där företaget säljer vid 

hög värdering och köper vid låg. Baker & Wurgler fann att bolag med låg (hög) skuldsättning 

anskaffade eget kapital när marknaden värderade det högt (lågt) och således är företags 

kapitalstruktur ett resultat av anskaffning eller avskaffning av eget kapital vid rätt tidpunkt. 

Elsas et al. (2013) analyserade vidare finansiering av stora investeringar och kom fram till att 

ett bolag vars aktie nyligen stigit till höga nivåer tenderar att emittera nytt aktiekapital i 

enlighet med Market Timing-teorin. De fann däremot att det inte hade någon effekt på 

skuldsättningsgraden då nyemission främst ersätter internfinansiering genom interna medel, 

och inte genom skulder. Vidare diskuterade Mahajan & Tartarglu (2008) Market Timing-

teorin där de analyserade stora industriföretag inom G7 mellan åren 1993-2005. Författarna 

fann att, bortsett från Japan, hade Market Timing-effekten ingen väsentlig inverkan på 

skuldsättningsgraden då det endast observerades ett kortlivat samband där företagen i 

efterhand tenderade att justera kapitalstrukturen.  

3.2.4 Storlek 

För att se huruvida företagsstorlek påverkar valet av kapitalstruktur undersökte Rajan & 

Zingales (1995) företag från USA och jämförde dessa med icke-finansiella bolag inom G7 

mellan åren 1987-1991. De kom fram till att tidigare studiers identifierade faktorer på 

marknaden i USA var liknande över G7-länderna. Resultatet visade ett positivt samband 

mellan storlek och skuldsättningsgrad på samtliga studerade marknader, bortsett från den 

tyska. Då stora företag har lägre förväntade konkurskostnader, visade det positiva sambandet 

att hävstångseffekten ökar med företagsstorlek. Med utgångspunkt i bland annat Rajan & 

Zingales publikation över icke-finansiella bolag, studerade Gropp & Heider (2010) banker i 

USA och Europa och konstaterade att storleken i form av totala tillgångar har en positiv 

inverkan på skuldsättningsgraden även banksektorn. 

3.2.5 Regleringar 

Tidigare har författarna nämnt att delar av Modigliani & Millers teori från 1963 är irrelevanta 

för banksektorn då banker inte har möjlighet att finansieras enbart genom skulder. 

Bakgrunden till detta är det faktum att banker är verksamma under regleringar och tvingas 

hålla en viss nivå av eget kapital i relation till deras riskvägda tillgångar. Hur dessa påverkar 

bankers val av kapitalstruktur är inte helt självklart.  

     Utöver att konstatera att storlek är en påverkande faktor testade även Gropp & Heider 

(2010) den allmänna synen om att regleringar styr bankers val av kapitalstruktur. De 

konstaterade att det rådde stora skillnader i kapitalstrukturen sinsemellan bankerna, samt att 
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endast ett fåtal banker befann sig nära de reglerade minimumkraven. Harding et al. (2013) 

konstaterade i likhet med Gropp & Heider att reglerade banker frivilligt håller mer kapital än 

minimumkravet. För att ge en översikt över hur bankers kapitaltäckning såg ut 2012 

sammanställs nedan en liknande fördelning som i Gropp & Heiders studie i figur 3:2.  

 

Figur 3:2 Distribution av 130 publika europeiska bankers tier1-kapital år 2012. Källa: BankScope, 2014. 

Endast två banker redovisade tier 1-kapital under nivån reglerat genom Basel II, och tre 

banker låg under den introducerande nivån av Basel III. Majoriteten av bankerna höll dock 

kapital långt över de bestämda minimumkraven på 4,5 procent. Det stämmer överens med 

Gropp & Heiders argument och stärker deras slutsats om att regleringar inte ligger till grund 

för valet av bankers kapitalstruktur.  

3.2.6 Risk 

Ett företags totala risk går att dela upp i affärsrisk och finansiell risk där fördelningen är ett 

resultat av vilken riskattityd företaget har. Den risk som förknippas med investerings-, 

produkt-, pris-, marknads- samt övriga delar av företagspolitiken, förutom 

finansieringspolitik, benämns som affärsrisk. Beträffande risk skiljer sig banker gentemot 

icke-finansiella bolag.  

     Riskbegreppet inom finans innebär att hög risk medför hög förväntad avkastning. För 

banker kan detta beskrivas genom att låntagare med låg kreditvärdighet upptar lån till hög 

ränta. Bankers affärsrisk kan ofta delas upp i kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk. Risken 

för att låntagaren ställer in betalningar benämns kreditrisk, och likviditetsrisken kan härledas 

genom att banker finansierar illikvida tillgångar med kortfristiga skulder. Banker finansieras 

till stor del med kundinlåning vars löptid i många fall är obefintlig vilket skapar en risk då 

kunderna kan välja att ta ut sina pengar när som helst. Det kan leda till att banker blir 
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underfinansierade då de inte kan likvidera tillgångarna tillräckligt snabbt för att täcka uttagen 

(Diamond & Dybvig, 1983). Ränterisken kan härledas genom löptidsdifferensen mellan 

tillgångar och skulder. Löptidsdifferensen uppstår då banker finansierar lån med långa 

löptider med hjälp av kundinlåning som i sin tur har en näst intill obefintlig löptid (Simonson 

et al., 1983).   

     Risk anses i flertalet fall vara en betydelsefull faktor inom området för vad som påverkar 

valet av kapitalstruktur. Akhtar & Oliver (2009) diskuterade i sin studie över japanska bolag 

att affärsrisk är kopplad till den framtida verksamheten i företaget, samt att bolag med hög 

affärsrisk upplever högre kostnader vid finansiell oro. Vidare diskuterade de en allmän syn 

där det råder ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och affärsrisk på grund av den 

ökade konkursrisken. Således är valet en avvägning mellan konkurskostnader och möjliga 

skatteavdrag, i enlighet med Trade Off-teorin. Vidare diskuterade de huruvida hög affärsrisk 

leder till minskad sannolikhet för att företag skall utnyttja skattelättnaden, vilket i sin tur ökar 

risken för konkurs. Deras resonemang utgick ifrån Chen et al. (1997) som hävdade att hög 

affärsrisk leder till lägre skuldsättningsgrad. Vidare fann Cassar & Holmes (2003) bevis för 

att risk har betydelsefull inverkan på valet av kapitalstruktur i enlighet med Trade Off-teorin. 

Givet konkurskostnader råder inga incitament för företag att utnyttja skattelättnaden genom 

hundraprocentig skuldsättningsgrad. Ju troligare det är att företag exponeras för 

konkurskostnader desto större incitament har de istället att minska skuldsättningsgraden.  

     Då affärsrisk i banker skiljer sig från icke-finansiella bolag bör ett kritiskt förhållningssätt 

hållas vid tolkning av de empiriska sambanden ovan. Trots dessa skillnader bör affärsrisken 

alltid balanseras mot den finansiella risken. 

3.2.7 Tillväxt 

För att en bank skall kunna öka sin omsättning behöver den låna ut mer pengar vilket kräver 

nytt kapital. Då skuldkapital är mer lättillgängligt än eget kapital, sjunker soliditeten under 

tillväxten då bankerna finansierar de nya utgivna krediterna genom skuldfinansiering. För att 

undersöka detta samband studerade Gupta (1969) tillverkningsföretag under perioden 1961-

1962, och fann att skuldsättningen ökar när företagets tillväxttakt ökar. Gupta förklarade 

fyndet med att företag med högre tillväxt önskar flexibilitet i sin finansiella struktur, samt att 

skuldkapital är mer lättillgängligt än eget kapital. Giordana & Schumacher (2013) 

genomförde en empirisk studie på luxemburgska banker där de fann att tillväxten i 

tillgångsvärden var positivt korrelerade med tillväxten i skuldsättningsgraden. Trots att detta 

inte är ett identiskt samband råder det likheter då ökade intäkter kräver utökade tillgångar, 

givet en konstant ränta. 
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3.2.8 Sammanfattning 

 I tabell 3:3 sammanfattas de teorier som beskrivits i föregående avsnitt samt som ligger till 

grund vid förklaring av valet av kapitalstruktur. 

 

Tabell 3:4 sammanfattar de empiriska studier som har diskuterats i föregående avsnitt ordnade 

efter de faktorer som tidigare bevisats påverka valet av kapitalstruktur. 

 

 
  

TABELL 3:3 TEORETISK SAMMANFATTNING, VAL AV KAPITALSTRUKTUR 
Teori Teoretiska slutsatser 
Pecking Order-teorin Kapitalstruktur utifrån en bestämd hierarki som förklaras av 

informationsasymmetri. 
 

Market Timing-teorin Skuldsättning som ett resultat av ledningens försök att pricka 
förmånliga marknadsvärden vid anskaffning av eget kapital. 

TABELL 3:4 EMPIRISKA STUDIER ÖVER FAKTORER SOM PÅVERKAR 
KAPITALSTRUKTUR 

 

Faktor & författare Empiriska slutsatser 
 
Lönsamhet  

Oiu & La (2010) Positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 
Rajan & Zingales (1995) Negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 
  
Marknadens värdering  
Baker & Wurgler (2002) Högre skuldsättning relativt eget kapital när aktiekapitalet värderas lågt av 

marknaden och v.v.. 
Elsas et al. (2013) Stödjer market timing-teorin, dock ingen effekt på skuldsättningsgraden. 
Mahajan & Zingales (1995) Market Timing har ingen väsentlig effekt på valet av kapitalstruktur. 
  
Storlek  
Rajan & Zingales (1995) Positivt samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad. 
  
Risk  
Akhtar & Oliver (2009) Negativt samband mellan affärsrisk och skuldsättningsgrad. 
Cassar & Holmes (2003) Negativt samband mellan affärsrisk och skuldsättningsgrad med hänsyn till 

konkurskostnader. 
  
Tillväxt  
Giordana & Schumacher (2013) Positivt samband mellan värdet på tillgångar och skuldsättningsgrad. 
Gupta (1969) Positivt samband mellan tillväxttakt och skuldsättningsgrad. 



 23 

4 Metod & data 

4.1 Forskningsansats och forskningsstrategi  
Trots att kapitalstruktur som forskningsområde är ett av de mest undersökta områdena inom 

finans, har en lång tradition av studier visat på skilda resultat (Howe & Jain, 2010). Det har 

bidragit till en bred teoretisk grund vilken har lett till författarnas intresse för problemområdet 

samt denna studies problemdiskussion och syfte. För att uppnå uppsatsens syfte har därför en 

deduktiv ansats tillämpats vilket innebär att utgångspunkt är tagen i grundläggande teorier och 

tidigare empiriska studier (Patel & Davidsson, 2003). Bryman & Bell (2011) hävdar att den 

deduktiva ansatsen gör sig lämplig i studier som ämnar analysera data genom att testa 

befintliga teorier på området. Jacobsen (2002) beskriver att förespråkare till den deduktiva 

ansatsen anser att det bästa sättet att arbeta på är att skaffa sig förväntningar över hur 

omvärlden ser ut, för att sedan se hur väl empirin stämmer överens med verkligheten. Genom 

resultat från tidigare studier har förväntningar om existerande samband mellan de framtagna 

variablerna frambringats hos författarna.  

     I denna studie har en kvantitativ metod tillämpats. Med hänsyn till författarnas 

avgränsningar och resurser är den kvantitativa metoden till stor fördel då den ger möjlighet att 

bearbeta ett omfattande material på ett effektivt sätt, samt ökar möjligheten att generalisera 

resultatet för hela populationen (Jacobsen, 2002). Valet av kvantitativ metod styrks vidare 

genom Bryman & Bell (2011) vilka hävdar att den lämpar sig bäst för studier med ett 

deduktivt synsätt på förhållandet mellan empiri och teori. Författarna har för avsikt att 

analysera och presentera samband ur ett omfattande datamaterial på ett överskådligt sätt, 

vilket även gör det mest lämpligt med en kvantitativ metod (Jacobsen, 2002). För att närmare 

förstå orsakssamband mellan variablerna inom problemområdet skulle en kvalitativ metod 

med fördel kunna tillämpas. Dock förväntar sig författarna att hitta mer signifikanta och 

generaliserbara resultat genom att använda en kvantitativ metod som därutöver leder till en 

högre uppfyllelsegrad av syftet.  

4.2 Litteratursökning 
För att identifiera aktuellt forskningsgap har vetenskapliga forskningsartiklar, tidigare 

magisteruppsatser samt facklitteratur legat till grund. Databasen Business Source Premier har 

använts för att hitta de vetenskapliga artiklarna utifrån sökord som capital structure, 

profitability, bank profitability och determinants of bank capital structure.  
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4.3 Dataset 1 och 2 
Då studien syftar till att analysera kapitalstrukturens inverkan på lönsamhet men även de 

faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur, har två separerade dataset tagits fram. 

Anledningen att samma datamaterial inte används för båda analyserna är att bankpopulationen 

har redovisat olika mycket data för studiens olika variabler. Det har medfört att olika banker 

kommer att analyseras vid de olika analyserna. Dock kommer majoriteten av bankerna att 

vara de samma för båda dataseten.  Med denna uppdelning avser författarna att presentera 

resultatet på ett tydligt sätt. Dataset 1 avser analysen av de faktorer som påverkar bankers 

lönsamhet medan dataset 2 avser analysen av påverkande faktorer vid bankers val av 

kapitalstruktur.  

     Materialet är i huvudsak hämtat från databasen BankScope, som administreras och drivs av 

Bureau van Dijk som i sin tur är en del av Fitch Solutions. BankScope tillgängliggör data som 

är hämtad från bankers finansiella rapporter där informationen stämmer väl överens med 

primärkällorna, endast med ett fåtal fel enligt Bhattacharyas studie från 2003. Räntorna som 

har använts är hämtade från ThomsonReuters databas.  

     Studien är avgränsad till publika banker inom kategorin ”commercial banks” från 28 

länder inom EU i BankScope vilket har resulterat i 130 banker. Efter att författarna rensat 

datamaterialet från systematiska bortfall i Microsoft Excel, återstod 96 banker för analysen av 

faktorer som påverkar lönsamheten (dataset 1), samt 92 banker för analysen av vilka faktorer 

som påverkar valet av kapitalstruktur (dataset 2). Stickprovet utgör därefter observationer 

mellan åren 2006-2012. De systematiska bortfallen har hanterats genom exkludering från 

materialet, medan de slumpmässiga bortfallen har hanterats genom att använda den berörda 

bankens medelvärde av föregående respektive efterföljande år. I de fall där de slumpmässiga 

bortfallen inte har haft någon föregående eller efterföljande observation, har det närmaste 

värdet använts. En sammanställning över bortfallen återfinns i tabell 4:1. För en total 

sammanställning av samtliga banker hänvisas läsaren till appendix 1. Då författarna har 

studerat samband, och inte beteendet av en hel population genom en totalstudie, anser 

författarna att de systematiska bortfallen inte kommer att påverka studiens validitet. De 

systematiska bortfallen finns sammanställda i appendix 1. 

TABELL 4:1 SAMMANFATTNING AV DATAMATERIALET  
Dataset Initialt antal 

banker  
Antal banker efter exkl. av 
systematiska bortfall 

Totalt antal 
observationer 

Ersatta  
observationer 

1 130 96 6 048 10 

2 130 92 4 508 57 
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4.3.1 Reflektion över dataurvalet 

Det finns flera olika typer av banker med skilda verksamheter och affärsmodeller. Denna 

studie behandlar dock endast publika banker då information om dessa är mer lättillgänglig än 

för privata banker. Genom att koncentrera urvalet till ”commercial banks” blir datamaterialet 

dessutom mer homogent och tydligare att dra slutsatser ifrån. Vid inkludering av privata 

banker skulle ett stort antal dotterbolag och filialer till utomeuropeiska bankkoncerner 

tillkomma, vilket skulle medföra att materialet inte blir representativt för studiens syfte. 

Vidare har banker som varken tar emot kundinlåning eller inte är vinstdrivande exkluderats 

från materialet för att motsvara studiens definition av banker.  

     Valet av geografisk avgränsning motiveras genom författarnas identifierade 

forskningsbehov på denna marknad. Medlemsländerna i EU kan ses som tämligen heterogena, 

men trots det lyder bankerna inom regionen under liknande regleringar och affärsklimat 

varför avgränsningen blir intressant. Tidsperioden 2006-2012 har fastställts då längre 

tidsserier skulle generera stora mängder systematiska bortfall samt leda till ett betydligt 

mindre stickprov efter balanseringen av datamaterialet. En annan faktor vid valet av 

tidsperiod har varit att författarna ämnade studera en period utan att nya Baselackord har 

införts. 

4.4 Definition av variabler 
Studiens variabler är antingen hämtade direkt från databasen BankScope eller beräknade i 

Microsoft Excel med data hämtad från BankScope. Det innebär att de lönsamhetsmått som 

studien använder kommer att beskrivas i enlighet med BankScopes definitioner.  Det bör 

uppmärksammas att vissa definitioner kan variera mellan de studier som har diskuterats i 

referensramen och denna studies definitioner då standarddefinitioner av nyckeltal kan se 

annorlunda ut i olika delar av världen.  

4.4.1 Lönsamhet 

Studien kommer att testa kapitalstrukturens inverkan på tre olika lönsamhetsvariabler. Den 

första variabeln är räntemarginalen vilken är vanligt förekommande i bankspecifika studier. 

Bland annat använde Gatsi (2012) räntemarginalen som beroende variabel i sin studie där han 

analyserade hur kapitalstruktur påverkar bankers lönsamhet.  Utöver räntemarginalen är 

räntabilitetsmått vanligt förekommande lönsamhetsmått för studier inom området. 

Exempelvis studerade Berger (1995) kapitalstrukturens inverkan på räntabiliteten på eget 

kapital i banker från USA. De tre lönsamhetsmåtten är beräknade utifrån årsbasis och 

definieras enligt nedanstående formler: 
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𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 =

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟  (𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜)
𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

(3) 

  

 
𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝å  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

Å𝑟𝑒𝑡𝑠  𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡
𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

 

(4) 

 

 
𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡  𝑝å  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =

Å𝑟𝑒𝑡𝑠  𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

  
(5) 

4.4.2 Soliditet 

Soliditet återkommer både som beroende variabel men även som oberoende variabel i denna 

studie. Gropp & Heider (2010) använde soliditet som beroende variabel i sin studie över vad 

som påverkar valet av kapitalstruktur inom banker i Europa och USA, medan Berger (1995) 

använde den som en förklaringsvariabel för lönsamhet. I denna studie definieras soliditet 

enligt följande formel: 

 
𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =

𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

 
(6) 

4.4.3 Skulder 

Författarna ämnar använda kortfristiga (KS), långfristiga (LS) samt icke-räntebärande skulder 

(IRS) som skuldmått och kommer att sätta dessa i relation till totalt kapital för att förklara 

lönsamhet i banker. De icke-räntebärande skulderna har tidigare inte diskuterats i 

referensramen då det saknas forskning över dessa. Författarna anser dock att de är viktiga att 

ha med i analysen då de utgör gratisfinansiering för bankerna. Samtliga av dessa tre skulder 

har satts i relation till totalt kapital och skapat tre olika skuldkvoter. Korta och långa skulders 

inverkan på bankers lönsamhet har tidigare studerats av Gatsi (2012). Beräkningen av 

kvoterna har gjorts i Microsoft Excel enligt nedanstående formler: 

 

𝐾𝑆 =
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   

 

(7) 

  

𝐿𝑆 =
𝐿å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
(8) 
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𝐼𝑅𝑆 =
𝐼𝑐𝑘𝑒 − 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙     

 
(9) 

4.4.4 Ränta 

Banker finansierar sig till stor del med kortfristiga skulder och för att beskriva kostnaden av 

dessa ämnar författarna använda tremånadersräntor. Räntorna kommer troligtvis inte att vara 

den exakta kostnaden för bankernas korta finansiering, men bör utgöra en god representation 

för kostnadsnivån av denna finansiering. För att representera den ingående kostnaden för det 

kommande året kommer räntorna att vara fördröjda ett år. En sammanställning av räntorna 

visas i tabell 4:2.  

 

 

4.4.5 Storlek 

Storlekens betydelse för lönsamhet är ett väl utforskat område och har bland annat studerats 

av Hughes & Mester (2013) inom banksektorn. Hur storleken påverkar valet av 

kapitalstruktur i banker har även studerats av Gropp & Heider (2010). I denna studie 

definieras storleken som logaritmen av mängden tillgångar på balansräkningen för att göra 

datamaterialet mer symmetriskt. Storleken i denna studie beräknas i likhet med Gropp & 

Heider enligt nedan: 

 

                                                      𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝐿𝑁(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟)   (10) 
  

TABELL 4:2 ÖVERSIKT AV RÄNTOR  
Land/region           Tremånadersränta 

Bulgarien  Bulgarisk inlåningsränta 

Danmark  Dansk inlåningsränta 

Eurozonen  EURIBOR 

Kroatien  Kroatisk inlåningsränta 

Litauen  Litauisk inlåningsränta 

Polen  Polsk inlåningsränta 

Rumänien  Rumänsk inlåningsränta 

Sverige  Svensk benchmarkränta 

Tjeckien  Tjeckisk inlåningsränta 

Ungern  Ungersk inlåningsränta 
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4.4.6 Marknadsvärdet 

För att visa hur marknaden värderar aktiekapitalet och därmed möjligen påverkar bankers val 

av kapitalstruktur, kommer marknadsvärdet av aktiekapitalet ställas i relation till det bokförda 

värdet av det egna kapitalet (MBV). Marknadsvärdet gör sig intressant då Market Timing-

teorin förklarar att bolag utfärdar aktier vid höga värderingar och köper vid låga. Det påverkar 

i sin tur skuldsättningen genom att bolag som emitterar aktier vid hög värdering, har en låg 

skuldsättning och vice versa. Tidigare studier såsom Elsas et al. (2013) och Mahajan & 

Tartarglu (2008) har dock inte funnit något samband mellan skuldsättning och Market 

Timing-teorin. Kvoten som denna studie använder beräknas enligt följande: 

  

𝑀𝐵𝑉 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡𝑠  𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒
𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡  𝑣ä𝑟𝑑𝑒  𝑎𝑣  𝑒𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙    (11) 

  

4.4.7 Risk 

Flertalet studier har publicerats över hur risk påverkar valet av kapitalstruktur. Gropp & 

Heider (2010) testade hur tillgångarnas risk påverkar kapitalstrukturen i banker. Två 

kapitalstrukturrelaterade riskmått kommer att inkluderas i denna studie där det första visar hur 

stor andel lån av sämre kvalitet som banker har på sin balansräkning i förhållande till total 

utlåning (LLR). Hur mycket lån av sämre kvalitet en bank har kan utläsas genom dess 

avsättningar för uteblivna räntebetalningar samt fallerande lån. Det andra måttet visar 

säkerhet i banken genom mängden likvida tillgångar banken har i relation till den kortfristiga 

finansieringen (LTKS). En hög kvot av likvida tillgångar i relation till den kortfristiga 

finansieringen indikerar säkerhet då banken vid eventuella bankrusningar snabbt kan sälja av 

tillgångar till marknadsvärde, och på så sätt täcka den förlorade finansieringen. Kvoterna 

beräknas enligt nedan: 

 

𝐿𝐿𝑅 =
𝐴𝑣𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑓ö𝑟  𝑢𝑡𝑒𝑏𝑙𝑖𝑣𝑛𝑎  𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟  𝑜𝑐ℎ  𝑓𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒  𝑙å𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑙å𝑛  (𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜)   
 

(12) 

  

𝐿𝑇𝐾𝑆 =
𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑎  𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎  𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟  

 
(13) 
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4.4.8 Tillväxt 

Gupta (1969) diskuterade att bolag med hög tillväxttakt tenderar att ha hög skuldsättningsgrad 

då företag med högre tillväxt önskar flexibilitet i sin finansiella struktur, samt att skuldkapital 

är mer lättillgängligt än eget kapital. Tillväxt i denna studie definieras som den procentuella 

ökningen av bankens omsättning, där omsättning i sin tur representeras av intäkter från räntor 

och utdelningar. Definitionen skrivs enligt nedanstående formel: 

  

 
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =

(𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔! − 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔!!!)
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔!!!

  

 
(14) 

4.4.9 Sammanfattning 

Tabell 4:3 sammanställer de variabler som har presenterats i föregående stycken samt som 

kommer att analyseras i regressionsmodellerna. Tabellen tydliggör även vilka förkortningar 

som kommer att användas för respektive variabel i regressionsmodellerna. 

 

 

  

TABELL 4:3 SAMMANSTÄLLNING ÖVER REGRESSIONSVARIABLER   
Variabel Förkortning i regressionsmodellen 

Räntemarginal RM 

Räntabilitet på eget kapital RE 

Räntabilitet på totalt kapital RT 

Soliditet SOLIDITET 

Kortfristiga skulder i andel av totalt kapital KS 

Långfristiga skulder i andel av totalt kapital LS 

Icke-räntebärande skulder i andel av totalt kapital IRS 

Ränta RÄNTA 

Storlek LN(STORLEK) 

Marknadsvärdet i andel av bokfört eget kapital MBV 

Avsättningar för lån av dålig kvalité i andel av total utlåning (brutto) LLR 

Likvida tillgångar i andel av kortfristiga skulder LTKS 

Tillväxt i omsättningen TILLVÄXT 
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4.5 Datahantering 

4.5.1 Hantering av extremvärden 

I stora mängder datamaterial uppstår alltid en risk för förekomst av extremvärden. Ett fåtal 

extremvärden kan generera ett annorlunda resultat än om dessa hade justerats (Gujarati & 

Porter, 2009). Bramati & Croux (2007) menar att trots att extremvärden kan ha stor effekt på 

resultatet i paneldataregressionsmodeller, är praxis bland forskare allt som oftast att bortse 

från problemet då det inte finns tydliga metoder för hantering av dessa. Således är det upp till 

författarna att avgöra vad som anses vara extremvärden för att kunna presentera ett 

rättvisande resultat för studiens syfte.  

     I denna studie kommer författarna att justera för extremvärden genom att sätta upp ett 

maximum- respektive minimumvärde för varje variabel och bank i tvärsnittet. Dessa värden 

kommer att motsvara variabelns medelvärde för varje enskild bank över tidsserien, plus 

respektive minus två standardavvikelser. De avvikande värdena kommer sedan att justeras till 

vederbörligt maximum- eller minimumvärde. Genomförandet av justeringarna inkluderade 

totalt 132 korrigeringar, varav 70 för dataset 1 och 62 för dataset 2. Denna metod är ett 

resultat av författarnas avsikt att ta hänsyn till vad som kan anses vara extremvärden för den 

enskilda banken, och inte för panelen som helhet.  

4.5.2 Multikollinearitet 

Ett problem som kan uppstå i datamaterial är att flertalet variabler kan vara starkt korrelerade 

med varandra vilket kan skapa problem i regressionsanalysen. Verbeek (2004) menar att 

starka korrelationer mellan de förklarande variablerna kan generera opålitliga resultat samt 

stora standardfel i regressionen. Vidare hävdar Verbeek att om två variabler är starkt 

korrelerade blir det svårt att urskilja den effekt som de båda variablerna har på den beroende 

variabeln. Denna studies förklarande variabler innefattar en stark korrelation mellan kort- och 

långfristiga skulder, vilket närmare kommer att illustreras i tabell 5:3 och 5:4 i 

resultatkapitlet. Stark korrelation definierar författarna som värden över +-0,65, i enlighet 

med Wahlin (2011). För att denna korrelation inte skall påverka resultatet kommer författarna 

inte att köra regressionsanalyser där båda dessa variabler finns med. Istället är parallella 

körningar genomförda där den ena körningen innehåller kortfristiga skulder och den andra 

långfristiga skulder, allt annat lika. 
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4.6 Paneldataanalys 
Det finns flera sätt att genomföra en regressionsanalys på såsom genom panel-, tidsserie- eller 

tvärsnittsdata. Denna studie kommer att använda paneldata i regressionsmodellerna då 

egenskaperna av denna typ har ett flertal fördelar relativt de andra. Enligt Baltagi (2005) ger 

paneldata möjlighet att analysera heterogenitet mellan företagen, vilket är något som inte 

upptäcks vid användandet av varken tidsserie- eller tvärsnittsdata. Dessa två datamodeller kan 

dessutom leda till systematiska avvikelser i resultatet. Vidare menar Baltagi att paneldata är 

mer informativ och innehåller mindre kollinearitet mellan de förklarande variablerna, samt att 

den fångar upp förändringar på ett bättre sätt. Slutligen hävdar Baltagi att paneldata kan 

identifiera och mäta effekter som hade förblivit bortglömda vid tillämpning av tidsserie- eller 

tvärsnittsdata.  

     Paneldata i denna studie kommer att vara balanserad, vilket innebär att det finns lika 

många observationer för samtliga banker. Gujarati & Porter (2009) skiljer på lång respektive 

kort paneldata och separerar dessa genom att se till huruvida tidsserien är större än tvärsnittet 

eller vice versa. Panelen i denna studie är kort då antalet banker är fler än antalet tidsperioder. 

I likhet med denna studie har även tidigare studier med liknande utformning och syfte använt 

paneldata (Gropp & Heider, 2010; Gatsi, 2012; Trujillo-Ponce, 2013). Samtliga statistiska 

analyser kommer att genomföras med hjälp av statistikprogrammet EViews. 

4.6.1 Fixed och random effects 

Paneldata kan analyseras genom att anta antingen fixed eller random effects. Fixed effects 

innebär att brytpunkterna varierar mellan studiens individer, medan random effects innebär att 

brytpunkterna är slumpmässiga och oavhängigt distribuerade (Verbeek, 2004). Denna 

brytpunkt representerar i denna studie bankernas individuella karaktär och skall enligt fixed 

effects finnas med i varje bank över hela tidsserien. Random effects förutsätter istället att en 

sådan karaktär inte existerar, utan att den individuella effekten är slumpmässig.  

     För att veta vilken av fixed eller random effects som lämpar sig bäst för datamaterialet 

måste ett specifikationstest genomföras. Verbeek (2004) understryker vikten av 

specifikationstest när en studie innehåller ett flertal individer men färre tidsperioder. Då det 

finns en begränsad mängd data per individ måste dessa utnyttjas på bästa möjliga sätt. 

Specifikationstest handlar om att testa huruvida medelvärdet av de individuella effekterna (αi) 

är oberoende av koefficienten av de förklarande variablerna (Xit) eller inte, där i=observerade 

banker och t=tidsperioden (Hausman, 1978). Hausman menar att om αi är beroende av Xit 
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kommer användandet av random effects ge systematiska avvikelser, medan fixed effects inte 

påverkas.  

     Denna studie kommer att tillämpa specifikationstestet Hausmantest, vars nollhypotes 

innebär att αi och Xit inte är korrelerade (Verbeek, 2004). Den alternativa hypotesen säger att 

αi och Xit är korrelerade, och ställs upp enligt följande: 

 

 𝐻!:𝐾𝑜𝑟𝑟 𝛼! ,𝑋!" = 0  

𝐻!:𝐾𝑜𝑟𝑟 𝛼! ,𝑋!" ≠ 0  

 

(15) 

(16) 

 

Författarna har utfört ett test för varje paneldataregression. Resultaten från körningarna visar 

att samtliga test är statistiskt säkerställda, och att nollhypotesen därmed kan förkastas. Det 

innebär att studiens data är lämpad för fixed effects då det existerar individuella karaktärsdrag 

i bankerna. Detaljerade resultat finns i tabell 7:3 i appendix 2. 

4.7 Regressionens antaganden 

4.7.1 Heteroskedasticitet  

I regressionsmodeller råder en risk för hetroskedasticitet, vilket innebär en risk för att 

variansen i residualerna (standardfelen) inte är konstanta. Konsekvensen av 

heteroskedasticitet kan innebära systematiska avvikelser och missvisande 

parameterskattningar (Verbeek, 2004). Med syfte att undvika ett sådant missvisande resultat 

har författarna testat för heteroskedasticitet genom Whites test. För körningen med 

räntemarginal som beroende variabel där långfristiga skulder exkluderats som förklarande 

variabel på grund av korrelation, har White diagonal använts för korrigering. För alla andra 

körningar har White cross-section istället tillämpats. En stor fördel med Whites test är att det 

inte förutsätter en linjär form av heteroskedasticitet utan testar för flera typer och är därmed 

ett mer allomfattande test.  

4.7.2 Normalfördelning 

Ett antagande som bör göras vid användandet av regressionsanalyser är att feltermen εit är 

normalfördelad (Greene, 2002). Hur distributionen av feltermen ser ut kan härledas från 

datamaterialet då dess distribution är avgörande för fördelningen. För att undersöka 

normaliteten av studiens datamaterial har författarna genomfört ett Jarque-Bera-test vilket har 

visat på icke-normalitet för samtliga variabler. Resultat av testen återfinns i tabell 7:4 och 7:5 

i appendix 3. Då studiens datamaterial är omfattande kommer icke-normaliteten dock inte att 
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utgöra något hot då den faktiska distributionen tenderar att konvergera till en 

normaldistribution vid stora stickprov (Greene, 2002).  

4.7.3 Autokorrelation 

Enligt Greene (2002) är autokorrelation vanligt förekommande i tidsseriedata och därmed 

något som måste tas till hänsyn även vid användandet av paneldata. Autokorrelation 

uppkommer när flera feltermer är korrelerade med varandra (Verbeek, 2004). För att testa om 

det råder autokorrelation i studiens regressioner har författarna genomfört Durbin-Watson-test 

för samtliga regressioner. Testen tyder på att det finns spår av autokorrelation i datamaterialet 

för nästan alla körningar. Förekomsten av autokorrelation skapar systematiska avvikelser i 

regressionens standardfel och kan medföra att resultatet inte blir lika effektivt (Drukker, 

2003). 

4.8 Regressionsmodellen 
Den första regressionen som kommer att genomföras avser att förklara lönsamheten i banker 

och har räntemarginal som beroende variabel. Denna variabel skall förklaras med hjälp av sex 

oberoende variabler i en fixed effects paneldataregression och ställs upp enligt följande3:  

  

𝑅𝑀!"

= 𝛼! + 𝛽!𝑅Ä𝑁𝑇𝐴!"!! + 𝛽!𝐾𝑆!" + 𝛽!𝐿𝑆!" + 𝛽!𝐼𝑅𝑆!"
+ 𝛽!𝐿𝑁 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾!" + 𝛽!𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐼𝑇𝐸𝑇!" + 𝜀!"  

 

(17) 

 

I regressionen representerar α konstanten, β lutningskoefficienten och ε regressionens felterm. 

i och t representerar observerade banker respektive tidsperiod. De två övriga regressionerna 

som ämnar förklara lönsamheten med räntabilitet på eget och totalt kapital som beroende 

variabler skrivs enligt följande: 

  

𝑅𝐸!"
= 𝛼! + 𝛽!𝑅Ä𝑁𝑇𝐴!"!! + 𝛽!𝐾𝑆!" + 𝛽!𝐿𝑆!" + 𝛽!𝐼𝑅𝑆!"
+ 𝛽!𝐿𝑁 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾!" + 𝛽!𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐼𝑇𝐸𝑇!" + 𝜀!"  

(18) 

och 

                                                
3 Trots att ekvationerna visar att både kortfristiga och långfristiga skulder är med i samma regression är detta 
endast för att illustrera hur regressionsformeln är uppbyggd. Vid de faktiska körningarna kommer kortfristiga 
och långfristiga skulder inte att finnas med i samma körning. 
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𝑅𝑇!"
= 𝛼! + 𝛽!𝑅Ä𝑁𝑇𝐴!"!! + 𝛽!𝐾𝑆!" + 𝛽!𝐿𝑆!" + 𝛽!𝐼𝑅𝑆!"
+ 𝛽!𝐿𝑁 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾!" + 𝛽!𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐼𝑇𝐸𝑇!" + 𝜀!"  

 

(19) 

Utöver dessa tre regressioner avser studien även att förklara vad som påverkar valet av 

kapitalstrukturen i banker. Författarna har valt att fokusera på soliditetsnivå som definition av 

kapitalstruktur och modellen skrivs enligt nedan: 

  

𝑆𝑂𝐿𝐼𝐷𝐼𝑇𝐸𝑇!"
= 𝛼! + 𝛽!𝐿𝐿𝑅!" + 𝛽!𝐿𝑇𝐾𝑆!" + 𝛽!𝑅𝐸!" + 𝛽!𝑀𝐵𝑉!"
+ 𝛽!𝐿𝑁 𝑆𝑇𝑂𝑅𝐿𝐸𝐾!" + 𝛽!𝑇𝐼𝐿𝐿𝑉Ä𝑋𝑇!" + 𝜀!"  

 

(20) 

 

4.8.1 Gruppering för ökad homogenitet 

Med avsikt att fördjupa analysen av genererade resultat genom att undersöka eventuella 

avvikelser, kommer en gruppering av datamaterialet att genomföras med två indelningar för 

respektive dataset. Då författarna finner det intressant att undersöka huruvida de mest 

lönsamma samt de största bankerna i urvalet ter sig annorlunda mot resultatet genererat av 

samtliga banker, har dessa sorterats ut för separata regressionsanalyser. Att räntabilitet på eget 

kapital och storleken har valts ut beror på att det är här författarna har funnit den största 

spridningen i datamaterialet. Grupperingarna definieras i enlighet med variabeldefinitionerna 

där lönsamhetsmåttet som använts benämns som räntabilitet på eget kapital samt storleken 

som logaritmen av de totala tillgångarna. Efter att medelvärdet beräknats av dessa värden för 

respektive bank under studiens tidsperiod har ett urval om den översta kvartilen sorterats ut 

för analys. 

4.9 Metodkritik 

4.9.1 Studiens trovärdighet 

Något tilltaget kan kvaliteten på en kvantitativ studie avgöras med graden säkerhet i det 

insamlade datamaterialet. För att uppnå så hög grad av säkerhet som möjligt i materialet finns 

ett antal aspekter som bör beaktas. Dels bör god reliabilitet eftersträvas vilket betyder att det 

som undersöks är vad som faktiskt avses att undersöka. Hög reliabilitet är ingen garanti för 
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hög validitet, dock är fullständig reliabilitet en förutsättning för fullständig validitet. 

Därutöver bör ett kritiskt förhållningssätt eftersträvas till de vetenskapliga forskningsartiklar, 

databaser samt övriga källor som används i studien (Patel & Davidson, 2003). 

4.9.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitligt det insamlade datamaterialet är, samt hur väl det 

motstår slumpinflytanden av olika slag. Observationer innehåller både det sanna värdet och 

ett felvärde vilket beror på brister i materialets tillförlitlighet. Ett reliabelt datamaterial har ett 

minskat felvärde samt förutsätter att författarna förhåller sig objektiv för att undvika mätfel 

(Patel & Davidson, 2003). Det är således viktigt att materialet som samlas in behandlas på ett 

korrekt sätt så att inte forskarna påverkar resultaten. 

     Den viktigaste informationen som ligger till grund för denna studie är den finansiella 

information som är hämtad från databasen BankScope. Materialets reliabilitet kan ses som 

avgörande och det finns en mängd aspekter att ta till hänsyn för att säkerställa detta. Den 

första aspekten berör författarnas objektivitet till insamlingen. Då materialet är hämtat från 

databaser hävdar författarna att de antagit ett objektivt förhållningssätt, men anser det 

nödvändigt att undersöka databasernas trovärdighet vilket vidare är den andra aspekten som 

måste beaktas. För att säkerställa detta har författarna utgått från Bhattacharyas undersökning 

från 2003, där han konstaterade att uppgifterna i BankScope stämde överens med 

primärkällorna med endast ett fåtal felmätningar. En tredje aspekt för att uppnå hög reliabilitet 

är noggrann bearbetning av data. För att undvika felmätningar i det omfattande materialet har 

författarna använt Microsoft Excel vid sortering. Vidare har slumpmässiga observationer 

kontrollerats för att säkerställa att de visar rätt värden.  

4.9.3 Validitet 

Validitet handlar om överensstämmelsen mellan vad som ämnas undersökas och vad som 

faktiskt undersöks. Ett sätt att försäkra sig om validiteten i ett material är att säkerställa 

innehållsvaliditeten. Innehållsvaliditet kan åstadkommas genom en logisk analys av innehållet 

i materialet, för att sedan koppla den till den teoretiska ramen för studien. På så sätt utvärderas 

de framtagna variablerna (Patel & Davidson, 2003). De framdiskuterade variablerna i denna 

studie är återfunna i tidigare studier, där signifikanta samband har konstaterats. Vidare 

omfattar urvalet endast de variabler som författarna anser vara relevanta för studiens syfte. 

Dock är de bankspecifika studierna fortfarande relativt få till antalet där empiriska studier 

utförts på specifika geografiska områden (Berger, 1995; Gropp & Heider, 2010; Gatsi, 2012; 

Trujillo-Ponce 2013), vilket kan innebära att dessa resultat fångat upp marknadsspecifika 
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avvikelser såsom institutionella eller makroekonomiska skillnader. Således råder en risk för 

att författarna har bortsett från variabler som skulle kunna bidra till resultat med högre 

förklaringsgrad. I likhet med undersökningsvariablerna kan författarna inte heller säkerställa 

att valet av tidsperiod motsvarar den mest korrekta, då vissa händelser varit ytterliga och 

unika för perioden. En längre tidsperiod hade varit att föredra då fler makroekonomiska 

händelser hade kunnat inkluderas, vilket i sin tur hade kunnat öka validiteten. 

     Vidare bör de variabeldefinitioner som författarna tillämpat beaktas. Då utländska studiers 

definitioner kan komma att skilja sig från denna uppsats definitioner kan jämförelser bli 

missvisande. Exempelvis definierar Gropp & Heider (2010) räntabilitet på totalt kapital som 

kvoten mellan resultatet före skatt plus finansiella kostnader och totala tillgångar. Då denna 

studie istället definierar samma lönsamhetsmått som kvoten mellan årets resultat och totalt 

kapital, är det sannolikt att denna relation ter sig lägre med hänsyn till resultatets justering för 

finansnetto och skatt, och att resultatet av regressionerna således påverkas. 

     Vid bearbetning av paneldata genom regressionsmodeller är storleken av stickprovet av 

vikt för att kunna dra signifikanta slutsatser om populationen (Wahlin, 2011). Efter hantering 

av bortfall utgör panelen 672 observationer per variabel i dataset 1, och 644 observationer per 

variabel i dataset 2 för körningarna som inkluderar samtliga banker i respektive fall. Det 

innebär att denna studie omfattar en stor datamängd som bidrar till ökad validitet. Det mindre 

antalet observationer beträffande körningarna för de mest lönsamma och de största bankerna 

anser författarna inte utgöra något problem för att stödja studiens två huvudfrågor. Däremot, 

vid hanteringen av osystematiska bortfall, inser författarna att uppskattningarna kan komma 

att påverka studiens validitet, likväl som exkluderingen av de systematiska bortfallen.  

     Gällande hantering av extremvärden har dessa varit nödvändiga för att uppfylla 

regressionsmodellernas krav. Då det råder karaktäristiska skillnader i den europeiska 

banksektorn är det dock svårt att avgöra vad som klassas som extremvärden. Huruvida en 

större eller mindre justerad andel skulle kunna påverka studiens validitet har författarna svårt 

att avgöra, men anser att tillämpad metod är rimlig för att kunna uppnå syftet. Då insamlat 

material utgörs av sekundärdata som inte är initialt framtagna för denna studie, bör författarna 

även ställa sig kritiska till huruvida materialet bidrar till att mäta det som är avsett i enlighet 

med studiens syfte.  

4.9.4 Källkritik 

En avgörande förutsättning för tillförlitlighet av studier är författarnas kritiska förhållningssätt 

till källorna som används. Patel & Davidson (2003) beskriver att det finns faktorer som måste 

beaktas vid en kritisk utvärdering av de referenser som ligger till grund för studien. De hävdar 
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närmare att källkritik innebär att författarna måste ta reda på när och var dokumenten 

tillkommit samt ta ställning till varför dokumenten tillkommit. Författarna bör även veta 

under vilka omständigheter dokumenten tillkommit samt reflektera över utställaren och 

dennes relation och kännedom inom området. 

     Som nämnts utgörs empirin i denna studie uteslutande av insamlat datamaterial från 

BankScope. Det innebär att det är av avgörande betydelse att denna information är tillförlitlig 

och förutsätter därmed att författarna antar ett kritiskt förhållningssätt till denna 

informationsbas. Reliabiliteten av datamaterialet i BankScope diskuterades i föregående 

stycke, dock bör det understrykas att Bureau van Dijk, administratören av BankScope, är 

välkända inom branschen då de under flera år har varit globalt verksamma. Därutöver 

beviljades de ISO 9001-certifiering 1998 (Bureau van Dijk, 2014).  

     För att skapa en förförståelse för studiens syfte utgörs referensramen till övervägande del 

av teori och empiriska studier hämtade från vetenskapliga forskningsartiklar, men är även 

sammansatt av tidigare magisteruppsatser, övriga elektroniska källor, facklitteratur samt 

jämförande icke-finansiell data. De vetenskapliga artiklarna som legat till grund för 

referensramen är hämtade från akademiska tidskrifter inom finans såsom Journal of Finance, 

Journal of Financial Economics och Journal of Financial and Quantitative Analysis. 

Samtliga nämnda tidskrifter är rankade efter god kvalitet enligt en studie över bedömning av 

finansiella vetenskapliga tidskrifter (Currie & Pandher, 2011). Vidare har artiklarna blivit 

noggrant granskade och godkända innan publicering, vilket har lett till författarnas 

övertygelse om en hög trovärdighet. Vad som dock bör diskuteras är hur relevant och 

tillförande den äldre forskningen med begränsande antaganden är, samt relevansen av 

bankspecifika studier över övriga geografiska områden med skilda marknadsvillkor. 

Författarna ser dock nytta i inkluderandet av dessa då den äldre forskningen allt som oftast 

ligger till grund för de mer moderna studierna. De empiriska bankstudierna med liknande 

syfte på specifika marknader är relativt få till antalet varför författarna finner det intressant att 

diskutera och analysera likheter och skillnader mellan dessa. Författarna inser dock vikten av 

att ta hänsyn till detta vid diskussion av resultaten. 

     Vidare har magisteruppsatser använts och bidragit till inspiration och intressanta 

tolkningar för studien. Ett fåtal internetsidor har använts vilket föranleder ifrågasättande om 

de är tillförlitliga eller inte. Dessa sidor är av informativ karaktär där de använts för att 

begrunda vad som kan anses vara vedertaget. Även användandet av facklitteratur bör 

kommenteras då dessa generellt sett ligger tidsmässigt efter den ledande forskningen. 
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Författarna har genomgående haft för avsikt att uppsöka originalkällan, men har i vissa fall 

ansett det lämpligt att använda facklitteratur såsom i introduktionskapitlet till referensramen.  

4.9.5 Generaliserbarhet 

Som avslutning på metodkritikkapitlet bör studiens generaliserbarhet diskuteras, vilket 

handlar om huruvida slutsatser kan dras för en hel population utifrån ett urval (Moore, 2010). 

Då författarna ämnar dra slutsatser om hela populationen för europeiska banker, har samtliga 

banker inom ramen av avgränsningarna initialt inkluderats. Dock efter exkludering av data i 

samband med balansering av panelen konstaterades ett mindre bortfall, och kvarvarande data 

utgör således studiens urval. Bortfallen kan leda till att studien går miste om information som 

i sin tur kan påverka generaliserbarheten, men författarna hävdar att urvalet är tillräckligt stort 

för att vara representativt för hela den europeiska banksektorn. För grupperingen av 

datamaterialet för de mest lönsamma samt de största bankerna har författarna ansett det 

lämpligt att analysera respektive övre kvartil. Trots att observationerna är färre än för det 

samlade materialet för samtliga banker, anser författarna att det är tillräckligt stort för att 

kunna fastställa generaliserbara resultat även för dessa. 
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5 Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik 
För att ge en närmare uppfattning av datamaterialet följer nedan två tabeller med 

datamaterialets karaktärsdrag uppdelade efter dataset 1 som förklarar vilka faktorer som 

påverkar lönsamheten, och dataset 2 som förklarar vilka faktorer som påverkar valet av 

kapitalstrukturen. I tabell 5:1 visas en statistisk överblick av dataset 1 som illustrerar en tydlig 

spridning i datamaterialet. Den minsta banken har en balansomslutning på ca 73,6 miljoner 

euro medan den största banken har en balansomslutning på ca 2 202 423 miljoner euro. Även 

sett till övriga variabler råder spridning över tvärsnittet.  

 

I dataset 2 råder en ännu större heterogenitet vilket visas i tabell 5:2, och kan förklaras genom 

att länder inom EU är heterogena med hänsyn till både storlek och länders ekonomiska 

utveckling.  

TABELL 5:1 DESKRIPTIV STATISTIK ÖVER DATASET 1  

 
Medelvärde Median Standardavvikelse Max. Min.  

RM  2,843 2,663 1,514 12,634 -0,005 

RE  3,304 7,757 45,076 200,280 -890,610 

RT  0,514 0,592 1,721 8,972 -20,380 

Storlek  128 914,985 8 406,970 338 095,863 2 202 423,000 73,604 

Soliditet 8,625 7,705 4,796 37,130 -3,930 

KS 71,858 75,792 14,300 98,759 23,837 

LS  11,230 7,846 10,136 47,928 0,000 

IRS  3,715 2,220 4,151 44,560 0,040 

Ränta  3,078 2,890 1,994 14,200 0,160 

Tabellen visar en sammanställning över de 96 banker som ingår i dataset 1 under perioden 2006-2012. Samtliga 
värden är kvoter utryckta i procent med undantag för storleken som utrycks i miljoner euro. 

TABELL 5:2 DESKRIPTIV STATISTIK ÖVER DATASET 2  

 

Medelvärde Median Standardavvikelse Max. Min. 

Soliditet  8,818 7,775 5,191 47,280 -3,930 

Storlek  132 757,973 8 425,444 344 749,433 2 202 423,000 23,491 

RE  2,919 7,992 45,874 200,280 -890,610 

LLR  4,455 3,253 4,197 42,248 0,067 

MBV 1,279 1,000 2,172 26,740 -31,520 

LTKS  28,594 23,213 20,605 134,360 2,311 

Tillväxt  10,869 7,670 31,755 343,410 -83,800 

Tabellen visar en sammanställning över de 92 banker som ingår i dataset 2 under perioden 2006-2012. Samtliga 
värden är kvoter utryckta i procent med undantag för storleken som utrycks i miljoner euro 
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     Korrelationen mellan studiens olika variabler är varierande och är som starkast -0,731 

mellan kortfristiga (KS) och långfristiga skulder (LS) och 0,715 mellan räntabilitet på eget 

och totalt kapital. Relationen mellan kortfristiga och långsiktiga skulder är därutöver den 

starkaste mellan två oberoende variabler. Korrelationsmatriserna i tabell 5:3 och 5:4 visar 

förhållandet mellan samtliga variabler i studiens båda dataset. Dessa matriser ger en 

överskådlig blick samt underlättar för att identifiera starka korrelationer mellan studiens 

variabler. 

 

 
 

5.2 Regressionsresultat dataset 1 
I följande avsnitt kommer regressionsresultaten från de modeller som förklarar vilka faktorer 

som påverkar bankers lönsamhet att presenteras. Datamaterialet innefattar banker från olika 

länder inom EU vilket innebär att datamaterialet är heterogent. För att kunna fördjupa 

TABELL 5:3 KORRELATIONSMATRIS DATASET 1  

 

RM  RE  RT  Storlek  Soliditet  KS  LS  IRS  Ränta  

RM  1,000 

        RE  0,055 1,000 

       RT  0,265 0,715 1,000 

      Storlek  -0,345 0,024 -0,046 1,000 

     Soliditet  0,497 0,165 0,384 -0,310 1,000 

    KS  0,273 -0,123 -0,131 -0,540 0,076 1,000 

   LS  -0,145 0,078 0,066 0,135 -0,208 -0,731 1,000 

  IRS  -0,310 0,034 -0,009 0,319 -0,186 -0,541 0,169 1,000 

 Ränta  0,387 0,128 0,220 -0,128 0,186 0,104 -0,057 -0,178 1,000 

Tabellen visar korrelationer mellan variablerna i dataset 1. Dataset 1 innehåller 96 publika banker och 
observationerna är hämtade från perioden 2006-2012. 

TABELL 5:4 KORRELATIONSMATRIS DATASET 2  
Kolumn1 Soliditet  Storlek  RE  LLR  MBV LTKS  Tillväxt  

Soliditet  1,000 

      Storlek  -0,304 1,000 

     RE  0,146 0,030 1,000 

    LLR  0,151 -0,140 -0,350 1,000 

   MBV 0,071 -0,066 0,149 -0,082 1,000 

  LTKS  -0,021 0,477 0,113 -0,149 0,076 1,000 

 Tillväxt  0,035 -0,057 0,101 -0,215 0,154 0,066 1,000 

Tabellen visar korrelationer mellan variablerna i dataset 2. Dataset 2 innehåller 92 publika banker och 
observationerna är hämtade från perioden 2006-2012. 
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analysen kommer därmed tre regressionsanalyser att genomföras för varje beroende variabel. 

Den första körningen innefattar samtliga banker, den andra de banker som inkluderas i den 

mest lönsamma kvartilen, och den tredje körningen inkluderar de banker som ingår i den 

största kvartilen. Denna uppdelning syftar till att generera separata resultat även för de banker 

vars egenskaper och prestanda är mer homogena. Som redan nämnts i metodkapitlet råder 

stark korrelation mellan kort- och långfristiga skulder. För att denna korrelation inte skall 

påverka resultatet har respektive förklaringsvariabel exkluderats och varje regressionsmodell 

har således körts två gånger, allt annat lika. 

     I tabell 5:5 visas resultatet där räntemarginalen står som beroende variabel samt där 

förklaringsvariablerna för dataset 1 har körts, exklusive förklaringsvariabeln långfristiga 

skulder (LS). Resultatet tyder på ett negativt samband mellan icke-räntebärande skulder (IRS) 

och räntemarginalen. Ytterligare negativa samband har påträffats mellan 

förklaringsvariablerna kortfristiga skulder (KS) och storlek och den beroende variabeln 

räntemarginal. För de mest lönsamma bankerna råder ett negativt samband mellan 

förklaringsvariablerna kortfristiga skulder och storlek och den beroende variabeln 

räntemarginal, samt ett positivt samband mellan soliditet och räntemarginal. Bland de största 

bankerna har endast soliditet ett positivt samband med den beroende variabeln.  

 

TABELL 5:5 REGRESSIONSRESULTAT MED BEROENDE VARIABEL 
RÄNTEMARGINAL (LÅNGFRISTIGA SKULDER EXKLUDERADE) 
*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %. Standardfel (S.f.). 
 
Förklaringsvariabel Samtliga banker Lönsamma banker Stora banker    
IRS 

S.f. 

-0,035** 

(0,018) 

0,006 

(0,009) 

0,001 

(0,012) 

KS 

S.f. 

-0,041*** 

(0,017) 

-0,012** 

(0,005) 

0,001 

(0,005) 

RÄNTA 

S.f. 

0,014 

(0,019) 

-0,007 

(0,032) 

0,038 

(0,029) 

SOLIDITET 

S.f. 

0,011 

(0,023) 

0,037* 

(0,021) 

0,052*** 

(0,020) 

STORLEKLN 

S.f. 

-0,432* 

(0,240) 

-0,307** 

(0,133) 

0,041 

(0,149) 

Antal observationer  672 168 168 

Justerad R2  0,814 0,916 0,893 
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     I tabell 5:6 där räntemarginalen står som beroende variabel och förklaringsvariabeln 

kortfristiga skulder har exkluderats, tyder resultatet på positiva samband för 

förklaringsvariablerna långsiktiga skulder och soliditet för samtliga tre körningar. Utöver 

dessa samband tyder resultatet även på ett negativt samband mellan storlek och räntemarginal 

för de mest lönsamma bankerna.  

 

 

     Resultatet för regressionsmodellen med räntabilitet på eget kapital som beroende variabel 

där förklaringsvariabel långfristiga skulder har exkluderats sammanställs i tabell 5:7. För 

samtliga tre körningar råder negativa samband mellan kortfristiga skulder och räntabilitet på 

eget kapital. För de mest lönsamma bankerna har ytterligare två negativa samband påträffats 

mellan förklaringsvariablerna soliditet och storlek och den beroende variabeln räntabilitet på 

eget kapital.  

 

 

 

 

 

 

TABELL 5:6 REGRESSIONSRESULTAT MED BEROENDE VARIABEL 
RÄNTEMARGINAL (KORTFRISTIGA SKULDER EXKLUDERADE) 
*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %. Standardfel (S.f.). 
 
Förklaringsvariabel Samtliga banker Lönsamma banker Stora banker    
IRS 

S.f. 

0,004 

(0,007) 

0,012 

(0,010) 

0,001 

(0,014) 

LS 

S.f. 

0,044*** 

(0,012) 

0,017** 

(0,007) 

0,008* 

(0,004) 

RÄNTA 

S.f. 

0,015 

(0,025) 

-0,008 

(0,032) 

0,026 

(0,028) 

SOLIDITET 

S.f. 

0,048*** 

(0,015) 

0,050*** 

(0,018) 

0,051*** 

(0,020) 

STORLEKLN 

S.f. 

-0,360 

(0,246) 

-0,283** 

(0,134) 

0,023 

(0,181) 

Antal observationer  672 168 168 

Justerad R2  0,815 0,917 0,894 
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     Resultatet för körningen med beroende variabel räntabilitet på eget kapital där 

förklaringsvariabel kortfristiga skulder har exkluderats visas i tabell 5:8. För samtliga tre 

körningar har positiva samband påträffats mellan långfristiga skulder och räntabilitet på eget 

kapital. För de mest lönsamma bankerna har ytterligare tre samband påträffats mellan 

förklaringsvariablerna och den beroende variabeln, ett positivt för icke-räntebärande skulder 

och två negativa för soliditet och storlek. 

TABELL 5:7 REGRESSIONSRESULTAT MED BEROENDE VARIABEL  
RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL (LÅNGFRISTIGA SKULDER EXKLUDERADE) 
*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %. Standardfel (S.f.). 
 
Förklaringsvariabel Samtliga banker Lönsamma banker Stora banker    
IRS 

S.f. 

-0,823 

(0,605) 

0,528 

(0,363) 

-1,319 

(1,884) 

KS 

S.f. 

-0,694** 

(0,333) 

-0,329** 

(0,160) 

-1,183*** 

(0,388) 

RÄNTA 

S.f. 

2,664 

(2,012) 

0,451 

(0,451) 

3,175 

(2,459) 

SOLIDITET 

S.f. 

7,014 

(5,386) 

-2,281*** 

(0,204) 

6,731 

(6,893) 

STORLEKLN 

S.f. 

11,258 

(25,104) 

-5,523** 

(2,181) 

-11,567 

(13,421) 

Antal observationer  672 168 168 

Justerad R2  0,141 0,357 0,158 

TABELL 5:8 REGRESSIONSRESULTAT MED BEROENDE VARIABEL 
RÄNTABILITET PÅ EGET KAPITAL (KORTFRISTIGA SKULDER EXKLUDERADE) 
*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %. Standardfel (S.f.). 
 
Förklaringsvariabel Samtliga banker Lönsamma banker Stora banker    
IRS 

S.f. 

-0,087 

(0,415) 

0,673** 

(0,315) 

-0,359 

(1,811) 

LS 

S.f. 

1,052*** 

(0,400) 

0,484*** 

(0,130) 

1,862*** 

(0,367) 

RÄNTA 

S.f. 

2,549 

(1,967) 

0,421 

(0,421) 

2,782 

(2,199) 

SOLIDITET 

S.f. 

7,705 

(5,693) 

-1,882*** 

(0,221) 

7,431 

(6,824) 

STORLEKLN 

S.f. 

13,354 

(25,216) 

-4,753** 

(1,884) 

-5,638 

(10,160) 

Antal observationer  672 168 168 

Justerad R2  0,148 0,386 0,194 
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     Tabell 5:9 åskådliggör regressionsmodellen med räntabilitet på totalt kapital som beroende 

variabel där förklaringsvariabel långfristiga skulder har exkluderats. I denna modell påvisas 

ett negativt samband mellan kortfristiga skulder och räntabilitet på totalt kapital samt ett 

positivt samband för soliditet. Gällande de mest lönsamma bankerna har även ett positivt 

samband påvisats för icke-räntebärande skulder samt två negativa samband för soliditet och 

storlek. Gällande de största bankerna tyder resultatet på att kortfristiga skulder, ränta och 

soliditet har positiva samband med räntabilitet på totalt kapital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL 5:9 REGRESSIONSRESULTAT MED BEROENDE VARIABEL 
RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL (LÅNGFRISTIGA SKULDER 
EXKLUDERADE) 
*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %. Standardfel (S.f.). 
 
Förklaringsvariabel Samtliga banker Lönsamma banker Stora banker 
IRS 

S.f. 

-0,034 

(0,031) 

0,045* 

(0,026) 

-0,028 

(0,079) 

KS 

S.f. 

-0,050*** 

(0,011) 

-0,021 

(0,014) 

0,041*** 

(0,011) 

RÄNTA 

S.f. 

0,119 

(0,096) 

0,019 

(0,038) 

0,238** 

(0,097) 

SOLIDITET 

S.f. 

0,237** 

(0,103) 

-0,094*** 

(0,019) 

0,476** 

(0,223) 

STORLEKLN 

S.f. 

-0,343 

(1,011) 

-0,572*** 

(0,149) 

-0,476 

(0,747) 

Antal observationer  672 168 168 

Justerad R2  0,358 0,563 0,482 
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     För nästa modell med beroende variabel räntabilitet på totalt kapital där förklaringsvariabel 

kortfristiga skulder har exkluderats visas resultatet i tabell 5:10. För samtliga körningar tyder 

resultatet på att långfristiga skulder har ett positivt samband med räntabilitet på totalt kapital. 

För körningarna med samtliga banker samt för de största bankerna har även ett positivt 

samband påträffats mellan soliditet och räntabilitet på totalt kapital. Dock visar resultatet på 

ett negativt samband mellan soliditet och räntabilitet på totalt kapital för de mest lönsamma 

bankerna. Vidare beträffande de mest lönsamma bankerna har ytterligare två samband 

påvisats. Ett positivt samband för icke-räntebärande skulder och ett negativt samband för 

storlek. Slutligen har ett positivt samband konstaterats mellan ränta och räntabilitet på totalt 

kapital för de största bankerna. 

 

 

 

5.3 Regressionsresultat dataset 2 
I följande avsnitt kommer regressionsresultaten från dataset 2 att presenteras vilket avser att 

presentera vilka faktorer som ligger till grund för bankers val av soliditetsnivå. Samma 

gruppering som förekommer i dataset 1 återkommer även i dataset 2. Resultatet sammanställs 

i tabell 5:11 där soliditet står som beroende variabel. För körningen för samtliga banker tyder 

resultatet på att soliditet har ett positivt samband med räntabilitet på eget kapital, medan 

TABELL 5:10 REGRESSIONSRESULTAT MED BEROENDE VARIABEL 
RÄNTABILITET PÅ TOTALT KAPITAL (KORTFRISTIGA SKULDER 
EXKLUDERADE) 
*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %. Standardfel (S.f.). 
 
Förklaringsvariabel Samtliga banker Lönsamma banker Stora banker 
IRS 

S.f. 

0,017 

(0,033) 

0,055** 

(0,025) 

0,006 

(0,076) 

LS 

S.f. 

0,066*** 

(0,015) 

0,032*** 

(0,012) 

0,068*** 

(0,009) 

RÄNTA 

S.f. 

0,115 

(0,093) 

0,017 

(0,036) 

0,219*** 

(0,084) 

SOLIDITET 

S.f. 

0,284** 

(0,111) 

-0,067*** 

(0,021) 

0,500** 

(0,229) 

STORLEKLN 

S.f. 

-0,218 

(1,008) 

-0,518*** 

(0,129) 

-0,279 

(0,627) 

Antal observationer  672 168 168 

Justerad R2  0,372 0,577 0,515 
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storlek och tillväxt har ett negativt samband. För den mest lönsamma kvartilen har likviditet 

(LTKS), räntabilitet på eget kapital, storlek och tillväxt ett negativt samband med soliditet. 

För de största bankerna råder ett negativt samband mellan förklaringsvariablerna likviditet, 

storlek och tillväxt och den beroende variabeln soliditet, medan ett positivt samband råder 

mellan marknadsvärde (MBV) och soliditet.  

 

 
 
  

TABELL 5:11 REGRESSIONSRESULTAT MED BEROENDE VARIABEL 
SOLIDITET  
*, ** och *** representerar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %. Standardfel (S.f.). 
 
Förklaringsvariabel Samtliga banker Lönsamma banker Stora banker 
LLR 

S.f. 

-0,003 

(0,030) 

0,101 

(0,096) 

-0,060 

(0,129) 

LTKS 

S.f. 

0,003 

(0,012) 

-0,051*** 

(0,008) 

-0,014* 

(0,008) 

MBV 

S.f. 

0,039 

(0,072) 

-0,106 

(0,236) 

1,186*** 

(0,414) 

RE 

S.f. 

0,012*** 

(0,003) 

-0,081*** 

(0,025) 

0,002 

(0,018) 

STORLEKLN 

S.f. 

-1,833** 

(0,829) 

-1,939*** 

(0,491) 

-1,824* 

(1,043) 

TILLVÄXT 

S.f. 

-0,007*** 

(1,003) 

-0,002* 

(0,001) 

-0,016*** 

(0,004) 

Antal observationer  644 161 161 

Justerad R2  0,842 0,881 0,644 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Hur påverkar kapitalstrukturen bankers lönsamhet? 
Skulder 

Vad som tydligt kan skådas i den europeiska banksektorn är vikten av låg risk. I banker kan 

nyttan som utvinns av omatchade löptider ses som självklar genom en ökad räntemarginal, 

men författarna vill lyfta fram den vinning som banker kan ta del av genom att ha en mer 

matchad balansräkning. Långfristig finansiering har överlag haft en positiv inverkan på 

lönsamheten bland publika banker inom EU, tack vare att denna finansiering har inneburit 

lägre risk. När bankers tillgångar och skulder har liknande löptider minskar både ränterisken 

och likviditetsrisken och bankerna kan således finansiera sig med lägre räntor. Utöver den 

minskade ränterisken blir även återfinansieringsrisken lägre tack vare de längre löptiderna 

genom de långfristiga skulderna. Den lägre risken sänker bankens finansieringskostnader 

vilket i sin tur resulterar i högre vinst. Dessutom medför det minskade löptidsgapet att 

bankerna inte behöver säkra sin ränterisk via derivatmarknaderna i samma utsträckning, vilket 

minskar bankens kostnader. Litteraturen kring bankers kapitalstruktur tenderar att lyfta fram 

kortfristiga skulder som nyckeln till framgång, vilket författarna av denna studie delvis vill ta 

avstånd från. Studiens resultat visar att kortfristig finansiering har påverkat lönsamheten 

negativt under den studerade tidsperioden. Resultatet belyser även betydelsen av stabilitet och 

låg risk för att säkra en billig finansiering. Ett tecken på detta är att en del europeiska banker 

drabbades av bankrusningar och likviditetsproblem under finanskrisen 2008, samtidigt som 

finansiella aktörer tappade förtroendet för varandra vilket vidare ledde till att 

internbankbelåningen stagnerade.  

     I kontrast till detta resonemang hävdade Flannery (1994), genom sin modifierade Trade 

Off-modell, att kortfristig finansiering är väsentlig för att banker skall kunna operera på ett 

effektivt sätt. Något som kan förklara avvikelsen från Flannerys slutsats är att den undersökta 

perioden har varit krisdrabbad och marknadsförhållandena inte kan ses som normala.  

     Vidare tenderar stabilitet att vara gynnande under krisdrabbade perioder, men resultatet 

tyder även på att banker måste inse vikten av långsiktig skuldfinansiering för att skapa 

långsiktig lönsamhet. Tidigare forskning har inte uppvisat lika entydiga resultat, men Gatsi 

(2012) visade hur skulder påverkade lönsamheten både positivt och negativt där resultatet 

emellertid till stor del varierade med lönsamhetsmåtten som analyserades. Författarna finner 

det därutöver svårt att jämföra resultat mellan Ghana och Europa med hänsyn till de 

institutionella skillnaderna.  
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Soliditet 

I föregående stycke beskrevs författarnas fynd som ett argument för stabilitet inom den 

europiska banksektorn samt dess positiva inverkan på lönsamheten. Ytterligare stöd för denna 

slutsats kan utläsas vid analys av soliditetens inverkan på lönsamheten. Soliditeten har i 

nästintill samtliga fall haft en positiv inverkan vilket går emot Modigliani & Millers 

hävstångsformel, men som stödjs av Berger (1995). Berger studerade banker i USA under 

perioden 1983-1989, varför även hans resultat kan ha varit påverkat av konjunktursrubbningar 

genom bland annat statsskuldskrisen i Latinamerika och ”Black Monday”. En annan 

förklaring till sambandet kan emellertid härledas genom hävstångsformeln med grund i 

finanskrisen 2008 samt efterföljande eurokris. När kriser uppstår och företag redovisar 

negativa resultat, blir hävstångseffekten negativ och lönsamheten lägre än om banken hade 

varit helt finansierad av eget kapital. De banker som har haft en mer solid balansräkning har 

inte drabbats i samma utsträckning av den negativa hävstången samt har uppvisat säkerhet 

och stabilitet för sina intressenter. Stabiliteten inger förtroende bland intressenterna vilket gör 

bankerna mindre utsatta för bankrusningar samt underlättar för återfinansiering. Det skapar i 

sin tur likviditet som stärker bankens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett effektivt sätt. 

Likt föregående stycke kan även en del av lönsamheten härledas från att lägre finansiell risk 

gör det möjligt för banker att låna pengar till lägre kostnad, vilket stärker vinsten.  

     Resultatet tyder dock på att ovanstående diskussion inte gäller för samtliga av studiens 

banker. De mest lönsamma bankerna har lyckats fortsätta dra nytta av hävstångseffekten 

under den krisdrabbade perioden och har redovisat vinst. Detta resultat stämmer överens med 

Trujillo-Ponce (2013) som fann ett negativt samband mellan soliditet och räntabilitet på eget 

kapital under en period där deras undersökta banker redovisade vinster.  

 

Storlek  

Ett överraskande resultat är att lönsamheten i bankerna har visat sig vara negativt påverkad av 

storleken under den studerade perioden. Stora banker har stora fasta kostnader för 

riskhantering och IT-system vilket borde gynna dessa banker genom stordriftsfördelar. Lägre 

andel fasta kostnader i relation till bankens omsättning minskar även risken vilket borde leda 

till lägre finansieringskostnader och högre resultat. Stordriftsfördelar har tidigare studerats i 

banker av Hughes & Mester (2013) och Davies & Tracey (2014) där båda studierna fann 

bevis för att stordriftsfördelar existerar inom banksektorn. Teoretiskt borde storleken därmed 

gynna de stora bankerna men resultatet i denna studie säger det motsatta. En förklaring till det 

negativa sambandet kan vara att större banker hade större exponering mot de fallerande 
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derivatmarknaderna under finanskrisen 2008. Problemet med detta resonemang är dock att 

sambandet inte kan statistiskt säkerställas för grupperingen av de största bankerna. En 

alternativ förklaring kan vara att mindre banker ofta är regionalt förankrade med en stark 

kundgrupp. Mindre storlek gör det lättare för dessa banker att manövrera sin verksamhet 

under krisens gång och deras lokala förankring skapar förtroende hos kunder vilket minskar 

risken för bankrusning. En tumregel inom finans är att diversifiering minskar risk och på så 

sätt gynnar bolaget, men i kontrast bidrar fokusering av verksamheten till att mindre banker 

kan bedöma mjuka faktorer närmare vid kreditbedömning av kunder. Även empiriska studier 

har visat att mindre banker är mer lönsamma än större banker. DePrince & Morris (2007) fann 

i sin studie över banker i USA att mindre banker hade högre räntemarginal, vilket står i linje 

med denna studies fynd. Dock kan DePrince & Morris resultat endast delvis stödja sambandet 

då korrelationen mellan räntemarginalen och denna studies övriga lönsamhetsmått är låg.  

6.2 Vad förklarar bankers val av kapitalstruktur? 
Storlek 

Inledningsvis kan författarna fastslå ett signifikant negativt samband mellan bankers storlek 

och soliditet. Då relationen är negativ innebär det att banker med större balansomslutning 

tenderar att välja en kapitalstruktur med mindre andel eget kapital. Det kan tolkas som att 

stora banker istället föredrar finansiering genom högre skuldsättningsgrad vilket går emot 

Pecking Order-teorin. Dock styrks resultatet av Gropp & Heider (2010) vilka konstaterade att 

storlek har en signifikant positiv inverkan på skuldsättningsgrad. Sambandet skulle kunna 

förklaras genom Modigliani & Millers teori från 1963 där stora banker i detta fall skulle 

föredra högre skuldsättning och därmed stärka lönsamheten genom hävstångseffekten. Det 

går även att förklara genom Trade Off-teorin vilket underbyggs av Hughes & Mester (2013) 

som konstaterade att stora banker är mindre utsatta för konkurskostnader genom en 

effektivare riskspridning, och har därmed en högre skuldsättningsgrad relativt mindre banker 

för att uppnå optimal kapitalstruktur. Författarna anser vidare att en annan trolig förklaring är 

att en högre skuldsättningsgrad grundar sig i att stora banker ofta är systematiskt viktiga samt 

erbjuds stöd av centralbankerna under kriser. Detta resonemang går att stödja genom Dam & 

Koetter (2012) som undersökte ”moral hazard” i banker. De konstaterade att banker med 

krisgarantier från centralbanken är verksamma under högre finansiell risk relativt banker som 

inte är garanterade stödfinansiering. En kompletterande förklaring är ett ytterligare ”moral 

hazard”-resonemang för systematiskt viktiga banker, där bankledningars beslut kopplas till 

personlig vinning genom incitamentsprogram. Om medlemmarna i ledningen är medvetna om 
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krisstöd från centralbanken vid konkursrisk, behöver de inte anta lika hög riskattityd. Istället 

kan ledningen fokusera på att höja avkastningen genom hävstångseffekten då avkastningen 

ofta är kopplad till bonusprogrammen.  

 

Tillväxt 

Även tillväxt har visat sig vara negativt påverkande på soliditetsnivån i europeiska banker. 

För att banker skall kunna skapa tillväxt måste de utöka sin kreditgivning då denna är starkt 

kopplad till omsättningen. För att kunna ge ut fler krediter behöver bankerna mer kapital, och 

då skuldkapital är mer lättillgängligt än eget kapital påverkar processen soliditeten negativt. 

Sambandet mellan tillväxt och minskad soliditet stödjs av Giordana & Schumacher (2013) 

som konstaterade ett positivt samband mellan bankers tillväxt i tillgångar och 

skuldsättningsgrad i sin studie över banker i Luxemburg mellan 2003-2010. 

 

Lönsamhet 

Beträffande lönsamhet tyder resultatet på att räntabilitet på eget kapital har en positiv effekt 

på soliditetsnivån. Det positiva sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och soliditet i 

den europeiska banksektorn kan då förklaras genom Pecking Order-teorin. Bankerna väljer att 

återinvestera vinsten framför att uppta ny skuldfinansiering och undgår därmed de negativa 

effekterna som informationsasymmetrin medför. Detta resultat står även i linje med Gropp & 

Heider (2010) som konstaterade att lönsamhet hade en negativ effekt på skuldsättningsgraden 

i bankerna. Utöver de negativa effekterna genom informationsasymmetri hävdar författarna 

av denna studie att det positiva sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och soliditet 

därutöver kan förklaras genom att förlustdrivande banker indirekt urholkar det egna kapitalet, 

då potentiella vinster inte tillförs balansräkningens finansiering. Detta argument stödjer dock 

inte det avvikande sambandet för enbart de mest lönsamma bankerna där författarna istället 

har funnit ett negativt samband mellan lönsamhet och soliditet. Denna avvikelse kan 

möjligtvis förklaras genom en ökad riskattityd i de mest lönsamma bankerna samt god 

kreditvärdighet som signalerar förtroende för långivarna. Då författarna har studerat en 

tidsperiod präglad av finansiell kris är det möjligt att långivarna har omplacerat sitt kapital i 

de mest lönsamma bankerna i oro att förlora detta.  

  

Risk 

För de mest lönsamma och de största bankerna har ytterligare två samband påträffats. Både 

för de mest lönsamma och de största bankerna tyder resultatet på att likviditet påverkar 
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soliditetsnivån negativt. Det betyder att högre säkerhet i bankerna i form av högre andel 

likvida tillgångar i förhållande till kortfristiga skulder, har minskande effekt på soliditeten. 

Relationen går att förklara genom Trade Off-teorin där hög risk leder till minskad 

skuldsättningsgrad och vice versa. Författarna anser dock att en kompletterande förklaring 

kan vara att banker med hög likviditet inte tvingas hålla lika hög soliditet tack vare att de inte 

åläggs med lika hög riskvikter enligt Baselackorden. 

 

Marknadsvärdet 

Avslutningsvis har ett säkerställt positivt samband identifierats för de största bankerna mellan 

marknadens värdering av aktiekapitalet och soliditetsnivån. Relationen kan stödjas av Market 

Timing-teorin som i detta fall innebär att de största europeiska bankerna själva har handlat 

med sina egna aktier när marknaden värderade aktiekapitalet högt. Författarna hävdar dock att 

en sådan situation endast är rimlig om det handlar om en mindre andel av aktiekapitalet och 

att vidare studier därmed krävs för att förklara relationen. 

6.3 Kapitalstrukturens livscykel 
Genom att studera vad som påverkar bankers val av kapitalstruktur samt hur kapitalstrukturen 

påverkar bankers lönsamhet, har författarna kunnat härleda en modell som visar hur bankers 

finansiering och lönsamhet samverkar i en livscykel. Modellen illustreras i figur 6:1 och 

åskådliggör inledningsvis de signifikanta faktorer som har konstaterats ligga till grund för 

bankers val av soliditetsnivå. Därigenom utformas balansräkningens finansieringssida och 

fördelningen mellan eget kapital och skulder bestäms. Vidare i modellen konkretiseras hur 

kapitalstrukturens karaktär i nedbrutna faktorer påverkar lönsamheten. Livscykeln sluts 

genom att en ökad lönsamhet genererar vinster som i sin tur återinvesteras i banken. 

     Trots att modellen är framtagen med banksektorn som empiriskt underlag anser författarna 

att dess grundutförande även är möjligt att applicera på övriga branscher. Genom att tillämpa 

liknande syfte och metod som i denna studie, kan nya branschspecifika faktorer infogas i 

modellen för att tydligt illustrera hur kapitalstrukturen samverkar med lönsamheten. 
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Figur 6:1 Kapitalstrukturens livscykel 
 

6.4 Implikationer för banksektorn 
Villkoren för banksektorn förändras kontinuerligt då nya regleringar för ökad stabilitet 

genomförs med jämna mellanrum. Regleringarna införs för att skydda samhället från 

förödande bankkriser. Författarna har genom denna studie visat att regleringar och stabilitet 

även kan vara fördelaktiga ur en banks perspektiv. Stabilitet och låg risk i bankers 

finansiering är två viktiga faktorer för en lönsam bank. På kort sikt kan en bank dra nytta av 

en kraftig skuldsättning, men banken som segrar på lång sikt är inte bara den som kan vara 

lönsam under högkonjunkturer, utan även vara stabil under lågkonjunkturer. Denna studie är 

ett bevis på att stark soliditet inte bara gynnar bankers kunder och samhället utan även 

bankerna själva och deras aktieägare. När stora banker var på gränsen att gå under när 

finanskrisen slog till 2008, kunde mer stabila aktörer utnyttja sin solida balansräkning för att 

förvärva dessa fallerande banker och därigenom stärka sin position på marknaden. Även detta 

talar för att stabilitet är nyckeln till framgång och något som bankledningar bör beakta när de 

utformar sin finansieringsplan.    

     Något annat som är tydligt i denna studie är storlekens negativa inverkan på lönsamhet. I 

figur 6:2 kan utvecklingen av bankers räntabilitet på eget kapital och storlek överblickas, där 

det tydligt visas att dessa har gått åt motsatta håll. 
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Figur 6:2 Utvecklingen av bankers storlek och räntabilitet på eget kapital 2004-2013. Medianen har beräknats 
från publika banker inom EU28. Räntabilitet på eget kapital mäts på vänster axel medan storleken mäts på höger 
axel. Källa: BankScope, 2014. 
 
 

Under tidens gång har banker blivit större då flertalet banker har slagit samman sina 

verksamheter, blivit uppköpta av större aktörer eller diversifierat sin verksamhet till områden 

utöver traditionell bankverksamhet4. Banker bedriver idag även spekulativ handel, förvaring 

av råvaror, försäkringsverksamhet etc., där en följd kan vara att dagens stora banker drabbats 

av en konglomerateffekt där organisationen blir för stor och diversifierad för att fungera 

effektivt. Författarna är av åsikten att banker bör fokusera på klassisk bankverksamhet där de 

komparativa fördelarna finns, istället för på den mer riskfyllda investmentbankverksamheten5 

som många affärsbanker rört sig emot. Denna tankegång är även något som myndigheter i 

USA har börjat anamma genom ”Volcker Rule”, vilken förbjuder banker att bedriva 

spekulativ handel för egen räkning (Marin et al., 2012).  

     Genom att förstå författarnas resultat och livscykelmodell kan europeiska banker bli mer 

lönsamma genom att fokusera sin verksamhet och återgå till att vara solida banker som 

bedriver klassisk bankverksamhet. Utöver ökad avkastning anser författarna att åtgärderna 

skulle bidra till att minska risken i den europiska banksektorn, samt reducera den systematiska 

risken som stora banker utgör för samhället.  

  

                                                
4 Traditionell bankverksamhet definierar författarna som in- och utlåningstjänster, finansiell rådgivning, 
kapitalförvaltning etc.. 
5 Med investmentbank verksamhet syftar författarna på spekulativ handel för egen räkning, delaktighet i 
derivatmarknaderna, börsnoteringar, förvärvsrådgivning etc.. 
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7 Slutsats 
Denna studie har avsett att analysera kapitalstrukturens inverkan på bankers lönsamhet inom 

EU under perioden 2006-2012, samt att analysera relationen vidare genom att undersöka 

underliggande faktorer som påverkar bankers val av kapitalstruktur. 

     Författarna har konstaterat att riskmedvetenhet och stabilitet har haft generell positiv 

inverkan på bankers lönsamhet i form av långfristig skuldfinansiering. I kontrast till 

långfristiga skulder innebär kortfristig finansiering hög risk för bankerna på grund av de 

inlånande kundernas möjlighet till oaviserade uttag, samt en ökad ränterisk. Genom att 

konstatera att hög soliditet har haft en övergripande positiv effekt på lönsamheten kan 

författarna konstatera att stabilitet har visat sig vara väsentligt för att skapa en långsiktig 

överlevnad för europeiska banker. Däremot kan författarna fastslå att de mest lönsamma 

bankerna även har kunnat dra nytta av en hävstångseffekt trots den krisdrabbade perioden. Ett 

överraskande resultat är den konstaterade negativa relationen mellan bankers storlek och 

lönsamhet. Författarna hävdar att en möjlig förklaring till sambandet är att mindre banker ofta 

är regionalt förankrade samt bedriver mer traditionell bankverksamhet än större diversifierade 

banker. Därmed kan mindre banker bedriva sin verksamhet mer effektivt då de endast 

fokuserar på de affärsområden där de har komparativa fördelar.  

     Beträffande bankers val av kapitalstruktur har författarna konstaterat att storlek och tillväxt 

är de två huvudsakliga påverkande faktorerna med negativ inverkan på soliditet under den 

studerade perioden. Författarna ser en rimlig förklaring i stora bankers möjlighet till 

reducerad riskattityd. Då stora banker allt som oftast är av systematisk betydelse, har de 

möjlighet till stödfinansiering genom centralbanken under krisdrabbade tider, och kan därmed 

hålla högre finansiell risk och lägre soliditet. Att banker med ökande omsättning även 

tenderar att höja andelen skuldkapital kan bero på att växande banker kräver utökat kapital, 

där finansiering genom skulder kommer lättare till stånd än finansiering genom eget kapital. 

Övriga faktorer som har konstaterats påverka europeiska bankers soliditetsnivå positivt är 

räntabilitet på eget kapital och marknadens värdering av aktiekapitalet. Likviditet har visat sig 

ha ett negativt samband med soliditetsnivån. En intressant avvikelse har dock påträffats för de 

mest lönsamma bankerna där sambandet mellan lönsamhet och soliditet istället är negativt. 

Författarna hävdar att denna avvikelse kan förklaras genom en ökad riskattityd bland de mest 

lönsamma bankerna.  
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7.1 Förslag till vidare forskning 
För vidare forskning finner författarna det intressant att genomföra studier med liknande syfte 

i andra länder eller regioner. Då antalet studier inom banksektorn fortfarande är relativt få, 

skulle vidare forskning kunna bidra till ökad generaliserbarhet samt ökad kännedom för 

sektorn. Ett annat alternativ är att genomföra studier på enskilda marknader inom den 

studerade regionen för att närmare kunna förklara de samband som har konstaterats i denna 

studie.   
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9 Appendix 
 
Appendix 1: Total sammanställning över bankurvalet 

TABELL 7:1 BANKER DATASET 1  
Abanka Vipa dd Hellenic Bank Public Company Limited 
Alandsbanken Abp-Bank of Aland Plc Hrvatska Postanska Bank DD 
Allied Irish Banks plc HSBC Bank Malta Plc 
Alpha Bank AE Hvidbjerg Bank Aktieselskab 
Attica Bank SA-Bank of Attica SA Intesa Sanpaolo 
Autobank AG Istarska Kreditna Bank Umag d.d. 
Banca Carige SpA Jadranska Banka dd 
Banca Comerciala Carpatica SA Jyske Bank A/S (Group) 
Banca Ifis SpA Komercni Banka 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Kreditbanken A/S 
Banca Popolare di Spoleto SpA Kreditna Banka Zagreb 
Banca Profilo SpA mBank SA 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Merkur-Bank KGaA 
Banco Comercial Português, SA-Millennium bcp Moens Bank A/S 
Banco de Sabadell SA National Bank of Greece SA 
Banco Desio - Banco di Desio e della Brianza SpA Natixis 
Banco di Sardegna SpA Noerresundby Bank A/S 
Banco Espirito Santo SA Nordea Bank Polska SA 
Banco Santander SA Nordfyns Bank 
Bank BPH SA Nordjyske Bank A/S 
Bank für Tirol und Vorarlberg AG-BTV (3 Banken Gruppe) Nova Kreditna Banka Maribor d.d. 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Oberbank AG 
Bank Millennium Oestjydsk Bank A/S 
Bank Ochrony Srodowiska Capital Group OTP Bank Plc 
Bank of Ireland-Governor and Company of the Bank of Ireland OTP Banka Slovensko, as 
Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao SA Piraeus Bank SA 
Bank Zachodni WBK S.A. Podravska Banka 
Bankinter SA Pohjola Bank plc-Pohjola Pankki Oyj 
Banque de la Réunion Prima banka Slovensko a.s. 
BKS Bank AG Privredna Banka Zagreb Group 
BNP Paribas Probanka d.d. Maribor 
Boursorama Raiffeisen Bank International AG 
BRD-Groupe Societe Generale SA Ringkjoebing Landbobank 
Bulgarian-American Credit Bank Salling Bank A/S 
Commerzbank AG Siauliu Bankas 
Crédit Industriel et Commercial - CIC Skandinaviska Enskilda Banken AB 
Credito Bergamasco Skjern Bank 
Credito Emiliano SpA-CREDEM Société Générale 
DAB Bank AG Spar Nord Bank 
Danske Bank A/S Svenska Handelsbanken 
Deutsche Bank AG Sydbank A/S 
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Deutsche Postbank AG Tatra Banka a.s. 
Djurslands Bank A/S Totalbanken A/S 
Eurobank Ergasias SA Transilvania Bank SA 
First Investment Bank AD UniCredit SpA 
Foncière de Paris SIIC VABA dd Banka 
Fynske Bank A/S Vseobecna Uverova Banka a.s. 
General Bank of Greece SA Zagrebacka Banka dd 

TABELL 7:2 BANKER DATASET 2 
Abanka Vipa dd General Bank of Greece SA 
Allied Irish Banks plc Hellenic Bank Public Company Limited 
Alpha Bank AE Hrvatska Postanska Bank DD 
Attica Bank SA-Bank of Attica SA HSBC Bank Malta Plc 
Banca Carige SpA Hvidbjerg Bank Aktieselskab 
Banca Comerciala Carpatica SA ING Bank Slaski S.A. - Capital Group 
Banca Finnat Euramerica SpA Intesa Sanpaolo 
Banca Generali SpA-Generbanca Jadranska Banka dd 
Banca Ifis SpA Jyske Bank A/S (Group) 
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA Karlovacka Banka d.d. 
Banca Popolare di Spoleto SpA Komercni Banka 
Banca Profilo SpA Kreditna Banka Zagreb 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Laan & Spar Bank A/S 
Banco de Sabadell SA Lollands Bank 
Banco Desio - Banco di Desio e della Brianza SpA mBank SA 
Banco di Sardegna SpA National Bank of Greece SA 
Banco Espirito Santo SA Natixis 
Banco Popolare Croatia dd Nava Banka dd 
Banco Santander SA Noerresundby Bank A/S 
Bank BPH SA Nordea Bank Polska SA 
Bank für Tirol und Vorarlberg AG-BTV (3 Banken Gruppe) Nordfyns Bank 
Bank Handlowy w Warszawie S.A. Nova Kreditna Banka Maribor d.d. 
Bank Millennium Oberbank AG 
Bank Ochrony Srodowiska Capital Group Oestjydsk Bank A/S 
Bank of Greenland-Gronlandsbanken A/S OTP Bank Plc 
Bank of Ireland-Governor and Company of the Bank of Ireland OTP Banka Slovensko, as 
Bank Polska Kasa Opieki SA-Bank Pekao SA Piraeus Bank SA 
Bank Zachodni WBK S.A. Podravska Banka 
Banka Splitsko-Dalmatinska dd Split Pohjola Bank plc-Pohjola Pankki Oyj 
Bankinter SA Prima banka Slovensko a.s. 
Banque de la Réunion Privredna Banka Zagreb Group 
BinckBank NV Probanka d.d. Maribor 
BKS Bank AG Raiffeisen Bank International AG 
BNP Paribas Ringkjoebing Landbobank 
Boursorama Salling Bank A/S 
BRD-Groupe Societe Generale SA Skandinaviska Enskilda Banken AB 
Bulgarian-American Credit Bank Skjern Bank 
Commerzbank AG Société Générale 
Crédit Industriel et Commercial - CIC Svenska Handelsbanken 
Credito Bergamasco Sydbank A/S 
Credito Emiliano SpA-CREDEM Tatra Banka a.s. 
DAB Bank AG Totalbanken A/S 
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TABELL 7:3 SYSTEMATISKA BORTFALL DATASET 1  
Aktia Bank Plc Corporate Commercial Bank AD 
Alior Bank Spólka Akcyjna Danske Andelskassers Bank A/S 
Baader Bank AG DK Company A/S 
Banca Finnat Euramerica SpA FIDOR Bank AG 
Banca Generali SpA-Generbanca ING Bank Slaski S.A. - Capital Group 
Banco Popolare Croatia dd Karlovacka Banka d.d. 
BANIF - Banco Internacional do Funchal, SA KentBank dd 
Bank BPH SA Laan & Spar Bank A/S 
Bank of Cyprus PLC Lollands Bank 
Bank of Greenland-Gronlandsbanken A/S Lombard Bank (Malta) Plc 
Banka Splitsko-Dalmatinska dd Split Nava Banka dd 
Bankia, SA Secure Trust Bank Plc 
BankNordik P/F Slatinska Banka dd 
BinckBank NV SOFIBUS Patrimoine 
BNP Paribas Bank Polska SA Teximbank-PEB Texim AD 
Caixabank, S.A. UmweltBank AG 
Centar Banka dd Vestjysk Bank A/S 

 

TABELL 7:4 SYSTEMATISKA BORTFALL DATASET 2  
Aktia Bank Plc FIDOR Bank AG 
Alandsbanken Abp-Bank of Aland Plc Foncière de Paris SIIC 
Alior Bank Spólka Akcyjna Fynske Bank A/S 
Autobank AG Istarska Kreditna Bank Umag d.d. 
Baader Bank AG KentBank dd 
Banco Comercial Português, SA-Millennium bcp Kreditbanken A/S 
BANIF - Banco Internacional do Funchal, SA Lombard Bank (Malta) Plc 
Bank of Cyprus PLC Merkur-Bank KGaA 
Bankia, SA Moens Bank A/S 
BankNordik P/F Nordjyske Bank A/S 
BNP Paribas Bank Polska SA Secure Trust Bank Plc 
Caixabank, S.A. Siauliu Bankas 
Centar Banka dd Slatinska Banka dd 
Corporate Commercial Bank AD SOFIBUS Patrimoine 
Danske Andelskassers Bank A/S Spar Nord Bank 
Djurslands Bank A/S Teximbank-PEB Texim AD 
DK Company A/S Transilvania Bank-Banca Transilvania SA 
DZ Bank Polska SA UmweltBank AG 
Eurobank Ergasias SA Vestjysk Bank A/S 

 

Danske Bank A/S UniCredit SpA 
Deutsche Bank AG VABA dd Banka 
Deutsche Postbank AG Vseobecna Uverova Banka a.s. 
First Investment Bank AD Zagrebacka Banka dd 
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Appendix 2: Hausmantest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELL 7:5 HAUSMANTESTER FÖR ALLA STUDIENS KÖRNINGAR 
Körning Chi-square statistic Chi-square d.f. Prob. 

RM med KS (alla banker) 56.456196 5 0.0000 

RM med LS (alla banker) 48.627169 5 0.0000 

RM med KS (lönsammaste kvartilen) 33.049815 5 0.0000 

RM med LS (lönsammaste kvartilen) 32.520219 5 0.0000 

RM med KS (största kvartilen) 28.109548 5 0.0002 

RM med LS (största kvartilen) 23.219037 5 0.0003 

RE med KS (alla banker) 31.629755 5 0.0000 

RE med LS (alla banker) 35.187644 5 0.0000 

RE med KS (lönsammaste kvartilen) 50.106158 5 0.0000 

RE med LS (lönsammaste kvartilen) 51.981594 5 0.0000 

RE med KS (största kvartilen) 14.294512 5 0.0138 

RE med LS (största kvartilen) 20.576403 5 0.0010 

RT med KS (alla banker) 26.265071 5 0.0001 

RT med LS (alla banker) 32.656724 5 0.0000 

RT med KS (lönsammaste kvartilen) 68.312061 5 0.0000 

RT med LS (lönsammaste kvartilen) 66.904247 5 0.0000 

RT med KS (största kvartilen) 28.726101 5 0.0000 

RT med LS (största kvartilen) 38.184398 5 0.0000 

Soliditet (alla banker) 16.556921 5 0.0111 

Soliditet (lönsammaste kvartilen) 16.806438 5 0.0100 

Soliditet (största kvartilen) 36.034467 5 0.0000 
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Appendix 3: Normalfördelningstest 

TABELL 7:6 TEST FÖR NORMALFÖRDELNING DATASET 1 
Variabel Jarque-Bera Sannolikhet Kurtosis Skewness 

IRS 7919.666 0.000000 18.78562 2.900750 

KS 73.51484 0.000000 2.942635 -0.809666 

LNSTORLEK 25.18804 0.000003 2.234927 0.280284 

LS 91.07277 0.000000 2.940584 0.901259 

RÄNTA 640.5477 0.000000 7.009645 1.303788 

RE 1712550. 0.000000 248.8121 -13.59148 

RM 1515.294 0.000000 9.562696 1.661975 

RT 48698.66 0.000000 44.00260 -3.808687 

SOLIDITET 1501.657 0.000000 9.344889 1.828456 

 

 

TABELL 7:7 TEST FÖR NORMALFÖRDELNING DATASET 2 
Variabel Jarque-Bera Sannolikhet Kurtosis Skewness 

LLR 9243.127 0.000000 20.39711 3.232838 

LNSTORLEK 12.61640 0.001821 2.382657 0.149218 

LTKS 1001.826 0.000000 7.751567 1.920789 

MBV 504629.5 0.000000 140.1348 -0,172986 

RE 1542161. 0.000000 241.2111 -13.35118 

SOLIDITET 3088.232 0.000000 12.72044 2.269493 

TILLVÄXT 20556.96 0.000000 29.85230 3.356021 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


