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Abstract 

This study examines how revenue diversification in European banks affects the market valuation 

and the total, systematic and idiosyncratic risk. Since the mid-1980s, European banks have 

expanded towards non-interest income generating activities. The historical perception has been 

that revenue diversification can reduce overall earnings volatility, potentially contributing to an 

increased market valuation. 

The effects of revenue diversification are examined by using OLS regressions on panel data 

containing 103 banks from 24 European countries over the period of 2005 to 2012.  Stock 

market data and the data from banks’ financial statements are used to calculate market valuations 

and total, systematic and idiosyncratic risk. Additionally, this study examines the economic 

significance of the results in order to evaluate the implications of revenue diversification. 

The study finds a positive effect of revenue diversification on a bank’s market value. Specifically, 

the findings suggest that the stock market anticipates that ‘fee income’ can improve future 

profits. However, a higher degree of revenue diversification increases all types of risks. The 

economic significance reveals that revenue diversification has a considerable effect on the market 

valuation and the systematic risk. At last, the effects of revenue diversification appear to have 

varied over time and were greater during the recent financial crisis. 

 

Keywords: Revenue diversification, Non-interest income, Fee income, Trading income,  

Tobins Q. 

  



Sammanfattning 

Denna studie undersöker hur intäktsdiversifiering i europeiska bankverksamheter påverkar 

aktiemarknadens värdering och variationen i aktiepriserna. Europeiska bankverksamheter har 

sedan mitten på 1980-talet expanderat mot tjänster som genererar provisionsintäkter eftersom 

den historiska uppfattningen har varit att intäktsdiversifiering kan minska variationen i vinsterna 

och potentiellt öka marknadsvärderingen. 

Effekten av intäktsdiversifiering studeras utifrån OLS-regressioner på paneldata som består av 

103 bankverksamheter från 24 länder i Europa för perioden 2005 till 2012. Aktiemarknadens 

värdering och variationen i aktiepriserna beräknas utifrån data över aktiepriser och från 

bankverksamheternas finansiella rapporter. Denna studie undersöker även resultatens 

ekonomiska signifikans för att utvärdera implikationerna av intäktsdiversifiering. 

Resultaten visar att en högre intäktsdiversifiering har en positiv effekt på aktiemarknadens 

värdering. Mer specifikt förväntar sig aktiemarknaden att ‘fee income’ har en positiv effekt på 

framtida vinster. Däremot innebär en högre intäktsdiversifiering även en högre variation i 

aktiepriserna. Den ekonomiska signifikansen visar att en högre intäktsdiversifiering främst har en 

betydande effekt på aktiemarknadens värdering och aktiens systematiska risk. Avslutningsvis 

framstår effekterna även ha varierat under tidsperioden och var större under den senaste 

finanskrisen.  

 

Nyckelord: Intäktsdiversifiering, Provisionsintäkter, Fee income, Trading income, Tobins Q. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Historiskt sett har de traditionella bankverksamheternas roll i samhället varit att agera mellanhand 

åt aktörer med överflödigt kapital, långivare, samt aktörer i behov av kapital, låntagare (DeYoung 

& Rice, 2004). In- och utlåningsverksamheten av kapital har främst inbringat ränteintäkter, men 

även provisionsintäkter1 genom exempelvis avgifter för hanteringen av dessa lån (Sinkey, 2002). 

I takt med att de finansiella marknaderna upplevde en globalisering, privatisering och 

modernisering utvecklades den traditionella bankverksamheten. Sedan ‘The Second Banking 

Directive’ implementerades år 1989 har europeiska bankverksamheter kunnat expandera till att 

erbjuda icke-traditionella tjänster, exempelvis handel med finansiella produkter eller 

försäkringstjänster, vilka genererar en annan typ av provisionsintäkter (Baele, De Jonghe & 

Vander Vennet, 2007).2 Eftersom dessa provisionsintäkter genereras separat från verksamhetens 

ränteintäkter, har den historiska uppfattningen varit att spridningen minimerar de övergripande 

riskerna och stabiliserar vinsterna (DeYoung & Roland, 2001). Spridningen mellan ränte- och 

provisionsintäkter benämns intäktsdiversifiering (Baele et al., 2007). Intäktsdiversifieringen har 

även ansetts kunna bidra till högre vinster via både försäljning av fler tjänster och via lägre 

kostnader på grund av stordriftsfördelar. I slutändan ska fördelarna avspeglas i en högre 

marknadsvärdering (Baele et al., 2007).  

Det ultimata testet för bankverksamheterna och deras intäktsdiversifiering inleddes vid mitten av 

2007 då den amerikanska bostadsbubblan sprack och den senaste finansiella krisen utbröt (Bessis, 

2010). Interbankmarknaderna upplevde likviditetsproblem vilket gjorde att europeiska 

centralbanker och regeringar fick bistå med likviditetsinjektioner för att upprätthålla 

bankverksamheternas finansiering. I finansieringsstrukturen framgick detta då exponeringen mot 

kortsiktigt kapital minskades medan exponeringen mot mer stabila intäktskällor såsom 

kunddepositioner ökade. Bankverksamheterna upplevde en lägre lönsamhet och fallande 

aktiekurser (Liikanen, 2012). Genom nya kapitaltäckningskrav skapades en ny situation för 

europeiska bankverksamheter som påverkade balansräkningarna, lånestrukturen samt 

likviditetskraven (Eken, Selimler, Kale & Ulusoy, 2012). 

                                                 
1 Det engelska begreppet är non-interest income (Sinkey, 2002). 
2 I USA har den ökade andelen provisionsintäkter gått från 19 till 43 procent mellan åren 1984 till 2001 medan i 
Europa har den ökade andelen provisionsintäkter gått från 30 till 41 procent mellan åren 1995 till 1998 (Stiroh, 2006; 
Europeiska centralbanken, 2000). 
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1.2 Problemdiskussion 
“There is a stability of income that we like”  

Roger L. Fitzsimonds, Styrelseordförande Firststar Corporation 

 (Kimelman, 1997, s. 1) 

Den historiska uppfattningen att provisionsintäkter kan öka samt stabilisera 

bankverksamheternas vinster (DeYoung & Roland, 2001) har studerats av tidigare forskning 

utifrån aktiemarknadens värdering. Forskningsresultaten visar att förflyttningen mot 

provisionsintäkter har uppfattats både som negativt och positivt av aktiemarknaden. Med andra 

ord skiljer sig uppfattningen om huruvida intäktsdiversifiering kan bidra till högre framtida 

vinster.  De skilda forskningsresultaten motiverar vidare forskning om intäktsdiversifiering kan 

höja en bankverksamhets marknadsvärde. 

Den tidigare empiriska forskningen har även studerat ifall bankverksamheterna kan minimera 

övergripande risker genom en spridning av verksamhetens intäktsströmmar (DeYoung & Roland, 

2001). En del av forskningen inom området har visat att en högre intäktsdiversifiering kan öka 

insolvens- och kreditriskerna (Lepetit, Nys, Rous & Tarazi, 2008), konkursrisken (Boyd & 

Graham, 1986), samt variationen i vinsterna (DeYoung & Roland, 2001; Stiroh, 2004). En annan 

del av forskningen har däremot valt att studera effekten på variationen i aktiepriserna, det vill 

säga den totala, systematiska och osystematiska risken. Gemensamt för forskningsresultaten är att 

intäktsdiversifiering har ett positivt samband med den systematiska risken, men effekten är 

tvetydig för den totala och osystematiska risken. Författarna anser att detta motiverar till vidare 

studier och avser därför att utvärdera provisionsintäkternas påverkan på aktiernas totala, 

systematiska samt osystematiska risk.  

Genom att dela upp de olika provisionsintäkterna utifrån verksamhetens tjänster finner Sawada 

(2013) att effekten skiljer sig åt. Till exempel anses vissa typer av provisionsintäkter kunna sänka 

den systematiska risken vilket är motsägande resultaten för effekten av totala provisionsintäkter. 

Detta motiverar studien att dela upp provisionsintäkterna för att specifikt studera vilka typer av 

provisionsintäkter som påverkar variationen i aktiepriserna. 

Till studiens kännedom har den tidigare empiriska forskningen studerat bankverksamheter inom 

olika geografiska områden samt under olika tidsperioder. Resultaten visar att effekten av 

intäktsdiversifiering på både aktiemarknadens värdering och variationen i aktiepriserna skiljer sig 

beroende på studerat område och tidsperiod. Exempelvis visar Sawada (2013) samt Baele et al. 

(2007) att effekterna skiljer sig mellan japanska och europeiska bankverksamheter. Genom att 
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studera europeiska bankverksamheter kan studien utvärdera om det råder skillnader i effekterna 

av intäktsdiversifiering beroende på geografiskt område samt om effekterna har förändrats från 

tidigare år. Det faktum att empirisk forskning, till studiens kännedom, inte har genomförts på 

europeiska bankverksamheter sedan 2004 motiverar ytterligare vidare forskning inom området. 

Den tidigare empiriska forskningen är till studiens kännedom även bristfällig gällande effekten av 

intäktsdiversifiering under finanskrisen. Finanskrisen medförde att bankverksamheter minskade 

sina kapitalintensiva tjänster, speciellt de som inte tillhörde kärnverksamheten eller de som inte 

var tillräckligt lönsamma (Liikanen, 2012). Enligt författarna är detta intressant eftersom flera av 

de moderna bankverksamheterna hade expanderat till olika tjänster vid denna tidpunkt samt att 

forskningsstudier visar att provisionsintäkter potentiellt kan skydda en intäktsdiversifierad 

bankverksamhet vid finansiella kriser (Elsas, Hackethal & Holzhäuser, 2010). Till studiens 

kännedom har det inte heller förekommit någon tidigare empirisk forskning kring effekterna av 

intäktsdiversifiering på variationen i aktiepriserna under finanskrisen. Författarna anser det därför 

motiverat att undersöka dessa effekter samt variationen i aktiepriserna under finanskrisen.  

De delade forskningsresultaten samt den ofullständiga forskningen innebär ett problem för 

aktörer som påverkas av effekten av intäktsdiversifiering. Investerare, ledningar och reglerande 

organ betraktar total, systematisk samt osystematisk risk olika eftersom deras mål och intressen 

skiljer sig åt (Baele et al., 2007). Individuella investerare har möjligheten till att diversifiera bort 

den osystematiska risken varför provisionsintäkternas effekt på den systematiska risken borde 

vara av intresse. Sambandet med den osystematiska risken kan vara intressant för bankledningar 

och stora aktieägare som söker en mindre företagsspecifik risk. Reglerande organ som arbetar för 

en stabil banksektor borde ha ett större intresse av intäktsdiversifieringens effekt på den totala 

risken, det vill säga hela variationen i aktiepriserna. Vidare borde flera av aktörerna vara 

intresserade av hur ett strategiskt val om intäktsdiversifiering uppfattas kunna skapa högre 

framtida vinster. Samtliga nämnda intressenter borde därför vara intresserade av en ökad 

förståelse för effekten av intäktsdiversifiering. 
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1.3 Syfte 
Studiens syfte är att undersöka och analysera effekten av bankverksamheternas 

intäktsdiversifiering på aktiemarknadens värdering och på variationen i aktiepriserna. Studiens 

syfte är även att undersöka hur effekten förändrades under och efter den senaste finanskrisen. 

1.4 Frågeställningar 
● Hur påverkar intäktsdiversifiering aktiemarknadens värdering av bankverksamheter? 

● Hur påverkar intäktsdiversifiering variationen i bankverksamheters aktiepriser? 

● Hur påverkar bankverksamheternas olika typer av provisionsintäkter aktiemarknadens 

värdering samt variationen i aktiepriserna? 

● På vilket sätt påverkar bankverksamheternas karaktärsdrag aktiemarknadens värdering 

och variationen i aktiepriserna? 

● Hur förändrades effekten av intäktsdiversifiering på aktiemarknadens värdering samt 

variationen i aktiepriserna under respektive efter den senaste finanskrisen? 

1.5 Metod & genomförande 
Denna studie genomförs med en ekonometrisk metod. OLS-regressioner tillsammans med 

dummyvariabler tillämpas på paneldata för att kontrollera för tids- och landseffekter med hänsyn 

till bankverksamheternas förväntade heterogenitet. 

Insamlingen av data görs från Bankscope, Thomson Reuters Datastream, Thomson Reuters 

Eikon samt Världsbankens hemsida. Aktiepriser används i kombination med data från 

bankverksamheternas finansiella rapporter. Studien utgår ifrån värderingsmått, riskmått, 

diversifieringsmått och kontrollvariabler som tillämpats i tidigare empirisk forskning samt med 

stöd från studiens litteraturstudie och teoretiska referensram.  

Som mått på aktiemarknadens värdering utgår studien ifrån Tobins Q och ‘Market Equity/Book 

Equity’. Variationen i aktiepriserna utgörs av riskmåtten total, systematisk samt osystematisk risk 

vilka skattas genom en multifaktormodell för respektive år och bankverksamhet. Dessutom 

används Sharpekvoten som ett kombinerat värderings- och riskmått. Intäktsdiversifiering mäts 

dels utifrån andelen lån och dels utifrån andelen provisionsintäkter i bankverksamheten. 

För att studera finanskrisens effekter har författarna delat upp tidsperioden i två kortare 

tidsperioder. Den första tidsperioden från 2007 till 2008 motsvarar finanskrisen medan den andra 

tidsperioden från 2009 till 2012 motsvarar återhämtningsperioden. Resultaten från dessa två 

kortare tidsperioder jämförs med hela tidsperioden. 
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Författarna testar även den ekonomiska signifikansen för att utvärdera vilka implikationer 

intäktsdiversifiering har för aktörer på de finansiella marknaderna. 

1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att endast studera börsnoterade bankverksamheter från Europa mellan åren 

2005 och 2012. Vidare studeras endast bankverksamheter vars tillgångar överstiger minst 100 

miljoner dollar. Islamiska banker samt centralbanker omfattas inte av studien. 

Med hänsyn till de olika typerna av provisionsintäkter, avgränsas studien till att endast studera 

‘fee income’, ‘trading income’ samt ‘övriga provisionsintäkter’. 

1.7 Forskningsbidrag 
Författarna bidrar med att studera intäktsdiversifieringen i europeiska bankverksamheter under 

en tidsperiod som tidigare inte har undersökts och testar OLS-regressionerna med ett större 

omfång av kontrollvariabler. Tidsperioden inkluderar dessutom den senaste finanskrisen där 

författarna kan bidra med en större förståelse kring intäktsdiversifieringens effekter och hur dessa 

förändrades under finanskrisen.  

Med fler typer av provisionsintäkter bidrar resultaten dessutom med en mer ingående förståelse 

för intäktsdiversifieringens effekter. Studien bidrar även med att analysera sambanden och de 

ekonomiska signifikanserna på ett sätt som inte gjorts tidigare. Därigenom hoppas författarna 

kunna bidra med kunskap om vilka implikationer olika tjänster har för bankverksamheter och 

andra aktörer. 

  



6 

2 Litteraturstudie 
Kapitlet inleds med att illustrera utvecklingen från den traditionella till den moderna 

bankverksamheten med en redogörelse för de olika intäkterna inom verksamheterna. Sedan 

introduceras begreppet intäktsdiversifiering samt vilka risker som påverkar bankverksamheterna. 

Avslutningsvis presenteras problematiken med bankverksamheternas skuldsättning och hur det 

påverkar variationen i aktiepriserna. 

2.1 Den traditionella bankverksamheten 

2.1.1 Den traditionella bankverksamhetens roll 

Den traditionella bankverksamheten är en intermediär mellan aktörer som agerar för att 

effektivisera allokeringen av kapital (Diamond, 1984). Den accepterar inlåning, hanterar 

översynen av låneavtal (Merton, 1995) och fyller en viktig funktion genom att dels förmå att 

samla in information om flera aktörer och dels diversifiera sitt innehav av utestående lån 

(Diamond, 1984). Informationsinsamlingen är viktig eftersom informationsasymmetrier kan råda 

som försvårar allokeringen av kapital. Genom att samla in en stor mängd information om flera 

aktörer kan bankverksamheten minska kostnaderna för aktörer som söker låntagare. Sådan 

information ligger bland annat till grund för att avgöra aktörers kreditvärdighet och värdera 

kredit-, ränte- och insolvensrisker (Sinkey, 2002). Upprättande av avtal mellan långivare och 

låntagare medför kostnader som bankverksamheten bland annat kan hantera genom att sprida 

utestående lån till flera låntagare som är beroende av varandra (Diamond, 1984). 

2.1.2 Intäkter inom den traditionella bankverksamheten 

De olika intäkter som den traditionella in- och utlåningsverksamheten ger upphov till är först och 

främst ränteintäkter. Eftersom bankverksamheterna ur ett traditionellt synsätt har haft den 

huvudsakliga uppgiften att allokera resurser mellan aktörer genom in- och utlåning av kapital, har 

ränteintäkter som genereras via banklån varit den primära intäktskällan (Sinkey, 2002; Gorton & 

Rosen, 1995).  

Utöver ränteintäkterna intjänar de traditionella bankverksamheterna även provisionsintäkter. 

Provisionsintäkterna är till skillnad från ränteintäkterna av en mer avgiftsbaserad karaktär (Sinkey, 

2002). Kortavgifter, uppläggning av lån samt hantering av konton är exempel på avgifter vilka 

klassificeras som provisionsintäkter och mer specifikt benämns som ‘fee income’.3 

  
                                                 
3 Denna studie använder det engelska begreppet för att undvika feltolkning på grund av felaktig översättning. 
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2.2 Den moderna bankverksamheten  

2.2.1 Utvecklingen mot den moderna bankverksamheten 

Utvecklingen mot de moderna bankverksamheterna har underlättats av bland annat 

globaliseringen, privatiseringen samt moderniseringen inom de finansiella marknaderna. De 

finansiella marknaderna har sedan mitten på 1980-talet upplevt en globalisering då interaktionen 

mellan olika finansiella marknader har ökat (Prasad, Rogoff, Wei & Kose, 2003). Privatiseringen 

av tidigare statligt ägda bankverksamheter har främst yttrat sig i östeuropeiska ekonomier efter 

kommunismens fall, där effekterna blev en ökad aktivitet och större variation av 

bankverksamheter (Lipton & Sachs, 1990). När ‘The Second Banking Directive’ implementerades 

i Europa år 1989 (‘The Gramm-Leach-Bliley Act’ i USA år 1999) moderniserades den 

traditionella bankverksamhetens organisationsstruktur genom att tillåta bankverksamheterna att 

äga andra typer av finansiella och icke-finansiella verksamheter (Sinkey, 2002). Flera tidigare 

traditionella bankverksamheter började kombinera och engagera sig i olika typer av tjänster, något 

som benämns funktionell diversifiering (Baele et al., 2007). Den funktionella diversifieringen 

medförde att finansiella verksamheter som tidigare bedrevs separat, exempelvis ‘commercial 

banks’,4 investmentbanker, tradingverksamheter samt försäkringsbolag, kunde nu ingå i 

bankverksamheten eller som en del av den moderna bankverksamhetens organisationsstruktur. 

Den funktionella diversifieringen kan illustreras genom den mest frekventa inriktningen av en 

modern bankverksamhet, nämligen ett bank holding company (BHC) (Sinkey, 2002). 

Figur 1 Organisationsstruktur enligt ett bank holding company 

 
                                                 
4 Denna studie använder det engelska begreppet för att undvika feltolkning på grund av felaktig översättning. 
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Ett BHC utgör moderbolaget i verksamhetens organisationsstruktur där dotterbolagen kan 

utgöras av både bankverksamheter och andra finansiella verksamheter. Enligt Bessis (2010) är 

‘commercial banks’ ett samlingsbegrepp för bankverksamheter som har gemensamt att de accepterar 

inlåning av kapital och erbjuder lån. En ‘commercial bank’ avviker från definitionen av en 

traditionell bankverksamhet genom att den utöver in- och utlåning även kan erbjuda till exempel 

finansiell rådgivning. Investmentbanker och tradingverksamheter är ofta hopslagna till en och samma 

enhet i Europa medan de är separata enheter i USA (Bessis, 2010). En investmentbank bistår 

med utlåning och finansiering genom att agera mellanhand åt de som vill anskaffa nytt kapital och 

de som söker investeringar, exempelvis vid företagstransaktioner. Detta sker till exempel genom 

att de tecknar nya värdepapper och erbjuder finansiell rådgivning åt stora företag. En 

tradingverksamhet handlar i värdepapper, obligationer, råvaror, valutor, derivatinstrument och 

strukturerade produkter. Detta gör de antingen med bankens egna kapital för egen vinning eller 

på uppdrag av andra aktörer. Slutligen kan ett BHC även inkludera andra finansiella 

verksamheter, till exempel ett försäkringsbolag (Bessis, 2010). 

2.2.2 Intäkter inom den moderna bankverksamheten 

Den moderna bankverksamheten genererar ränteintäkter via in- och utlåningsverksamheten likt 

den traditionella bankverksamheten men även på andra sätt. Om de erbjuder exempelvis 

investmentbank- och tradingverksamhet så intjänas ränteintäkter från denna tjänst. Givet att 

bankverksamheten har en struktur enligt ett BHC kan ränteintäkter även genereras genom att 

moderbolaget bistår dotterbolagen med finansiella tjänster, exempelvis banklån (Sinkey, 2002).  

Utöver ränteintäkterna så generar de moderna bankverksamheterna även provisionsintäkter (Sinkey, 

2002). Precis som för den traditionella bankverksamheten kan provisionsintäkter intjänas via 

exempelvis avgifter från kort och administration som kallas för ‘fee income’. Om den moderna 

bankverksamheten erbjuder en investmentbankverksamhet så kommer ‘fee income’ även 

genereras från denna verksamhets in- och utlåning. Gällande investmentbank- och 

tradingverksamhetens tjänster som berör handel med finansiella produkter genereras 

provisionsintäkter som kallas för ‘trading income’.5 Om bankverksamheten även inkluderar andra 

finansiella verksamheter som ger upphov till intäkter vilka inte inkluderas ovan, ingår de i ‘övriga 

provisionsintäkter’, till exempel premier från en försäkringsverksamhet. 

  

                                                 
5 Denna studie använder det engelska begreppet för att undvika feltolkning på grund av felaktig översättning. 
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Figur 2 Intäkter inom den moderna bankverksamheten 

(Egen illustration utifrån Bessis, 2010) 

2.2.3 Intäktsdiversifiering 

Utvecklingen till moderna bankverksamheter har utökat tjänsterna som intjänar ränte- och 

provisionsintäkter. Enligt Baele et al. (2007) handlar denna fördelning av verksamhetens ränte- 

och provisionsintäkter om intäktsdiversifiering. Enligt DeYoung & Roland (2001) har den historiska 

uppfattningen varit att spridningen mellan ränte- och provisionsintäkter minimerar 

bankverksamhetens övergripande risker samt stabiliserar vinsterna. Det ska ske genom att de två 

intäktskällorna har relativt låga korrelationer med varandra då de härstammar från olika tjänster 

inom verksamheten. Intäktsdiversifiering ska därför öka bankverksamhetens marknadsvärde 

(Baele et al., 2007). 
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Graden av intäktsdiversifiering kan mätas utifrån bankverksamheternas balans- och 

resultaträkning (Stiroh, 2006). Utifrån balansräkningen kan intäktsdiversifiering mätas genom 

tillgångsbaserade mått som bygger på andelen lån, enligt: 

𝑳å𝒏
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

                 (2.1) 

eller 

𝑳å𝒏
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒔𝒃𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

        (2.2) 

En hög andel lån indikerar ett fokus mot ränteintäkter. Detta implicerar även att verksamheten 

har en strategisk inriktning mot en traditionell bankverksamhet som inte har expanderat mot 

andra tjänster (Baele et al., 2007). Dock ger måttet endast en indikation över bankverksamhetens 

strategiska inriktning mellan ränte- och provisionsintäkter. Måttet kan ge missvisande 

indikationer då två antaganden görs; dels att lån enbart generar ränteintäkter och dels att 

ränteintäkter enbart genereras från lån. I verkligheten genererar lånen även provisionsintäkter i 

form av ‘fee income’ och ränteintäkter intjänas även via andra tillgångar än lån (Baele et al., 2007). 

Stiroh (2006) menar även att det blir en snedvridning mot ränteintäkter vilket ger en skev 

uppfattning om balansräkningen används till att beräkna intäktsdiversifieringsgraden. Exempelvis 

kan provisionsintäkter intjänas via tjänster som till stor del beror på bankverksamhetens 

humankapital vars betydelse inte rättvist avspeglas i balansräkningen. Humankapitalet har en stor 

betydelse för bankverksamheterna eftersom det tillför värde genom kunskap och förtroendefulla 

relationer med kunder, något som Bessis (2010) benämner relationship banking. På grund av att 

humankapitalet inte rättvist avspeglas i balansräkningen föreslår Boyd & Gertler (1994) 

resultaträkningen som utgångspunkt för att approximera graden av intäktsdiversifiering. 

Intäktsbaserade mått utifrån resultaträkningen bygger på andelen totala provisionsintäkter enligt: 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

    (2.3) 

Genom att utgå ifrån formel (2.3) beaktas tjänster som ligger utanför balansräkningen, dock med 

ett antagande om att alla tillgångar, oavsett om de syns i balansräkningen eller inte, är lika 

lönsamma och bidrar därmed med lika stora intäktsandelar (Boyd & Gertler, 1994). Sawada 

(2013) menar att formel (2.3) kan delas upp i olika typer av provisionsintäkter och göra det 

möjligt att studera vilka tjänster som genererar provisionsintäkter:  
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𝑭𝒆𝒆  𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                     (2.4) 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈  𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                     (2.5) 

Ö𝒗𝒓𝒊𝒈𝒂  𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                         (2.6) 

En hög andel ‘fee income’ indikerar att bankverksamheten förlitar sig på intäkter som genereras 

från exempelvis avgifter från kort och administration. En hög andel ‘trading income’ indikerar på 

en expansion mot intäkter som genereras via handel med finansiella produkter, medan en hög 

andel ‘övriga provisionsintäkter’ indikerar en expansion mot andra verksamheter som till exempel 

en försäkringsverksamhet. 

2.3 Risker som påverkar bankverksamheter 
Figur 3 Risker som påverkar bankverksamheter 6 

 

2.3.1 Kreditrisk 

En av tre centrala risker för bankverksamheter är kreditrisken som bland annat består av 

defaultrisk, korrelationsrisk samt spreadrisk (Bessis, 2010). Kreditrisken brukar tolkas synonymt 

med defaultrisken, det vill säga risken att bankverksamhetens motpart ställer in sina 

betalningsåtaganden. Dock består kreditrisken även av korrelationsrisken som handlar om hur 

bankverksamhetens tillgångar korrelerar med varandra och således beskriver hur eventuella 

förluster sker i samverkan med varandra. Bessis (2010) exemplifierar detta genom att se till 

inledningen av finanskrisen och hur amerikanska subprimelåntagare ställde in sina betalningar till 

följd av förändringar i marknadsräntorna och ett fall av amerikanska huspriser. Kapitalmarknaden 

värderar kreditrisken i en bankverksamhet dels genom en utvärdering av ett ratingbolags 

                                                 
6 För beskrivning av andra risker som påverkar bankverksamheter, se vidare Bessis (2010). 
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kreditbetygsättning samt dels i spreaden av de utgivna obligationerna (Bessis, 2010). 

Obligationsspreaden är den kompensation en investerare får för kreditrisken, det vill säga 

skillnaden mellan avkastningen i bankverksamhetens obligationer samt avkastningen från en 

riskfri tillgång. Bessis (2010) menar att obligationsspreaden explicit visar kreditrisken då 

spreadarna förändras (spreadrisk) beroende på interna förhållanden inom bankverksamheten samt 

externa förhållanden såsom förändringar i den generella ekonomin. 

2.3.2 Mismatchningsrisk 

Mismatchningsrisk inom bankverksamheter består av ränterisk samt likviditetsrisk till följd av att 

bankverksamheter tenderar att låna ut kapital med lång förfallotid och låna in kapital med kort 

förfallotid (Bessis, 2010). Den strukturella positionen medför vanligtvis att bankverksamheten 

tjänar en positiv spread eftersom lån med lång förfallotid ofta har en högre ränta relativt lån med 

kort förfallotid. Ränterisken och likviditetsrisken hänförs till osäkerheten i framtida räntor som 

bankverksamheter ställs inför då de måste matcha inlåningsräntans förfallotid med utlåningens 

(Bessis, 2010). Om inlåningsräntorna överstiger utlåningsräntorna (ränterisk) samt att 

inlåningsräntorna stiger på grund av illikviditet (likviditetsrisk) kan spreaden bli negativ vilket 

innebär förluster för verksamheten. 

2.3.3 Insolvensrisk 

Bankverksamheters insolvensrisk är relaterad till kapitalstrukturen och handlar om verksamhetens 

oförmåga att absorbera eventuella förluster som kan inträffa till följd av olika typer av risker 

(Bessis, 2010). Kapitaltäckningsregler implementeras av beslutande organ så att de 

bankverksamheterna ska upprätthålla tillräckligt med kapital för att hantera förluster och således 

förbli solventa (Bessis, 2010). 
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2.4 Finanskrisens påverkan på bankverksamheter 
Graf 1 Aktieutveckling i Europa 2005 till 2012 

 

Graf 1 illustrerar hur europeiska bankverksamheters aktier har presterat relativt ett brett 

europeiskt aktieindex under tidsperioden 2005 till 2012. De båda indexen följer varandra fram till 

inledningen av 2007 då bankverksamheternas aktier börjar prestera sämre. Avståndet mellan de 

båda indexen ökar progressivt och grafen illustrerar hur bankverksamheternas aktier ännu inte 

har återhämtat sig till nivåerna vid mitten av år 2007. Enligt Liikanen (2012) var det vid denna 

tidpunkt den senaste finanskrisen inleddes. 

Den senaste finanskrisen inleddes då den amerikanska bostadsbubblan sprack (Liikanen, 2012). 

Bostadsbubblan hade skapats av de “subprimelån” med bostäderna som säkerhet vilka beviljats 

aktörer med dålig kreditvärdighet, en ofullständig översyn av den finansiella marknaden och flera 

år av låga räntenivåer. En av de första europeiska bankverksamheterna som drabbades var 

Deutsche Industriebank som hade investerat kraftigt i lån med bostäder som underliggande 

tillgång. Den 30 juli meddelades det att banken skulle erhålla ett räddningspaket av bland annat 

den tyska centralbanken. Kort därefter, den 9 augusti, bistod den Europeiska centralbanken 

interbankmarknaderna med likviditet för att förbättra situationen och senare även i december 

2007. I september 2008 växte likviditetsproblemen vilket ofta förknippas med att 

investmentbanken Lehman Brothers gick i konkurs. 

Under finanskrisen begränsade bankverksamheterna sin utlåning och förtroende föll mellan 

aktörer på de finansiella marknaderna (Liikanen, 2012). Problemen på interbankmarknaden 

gjorde att bankverksamheter som tidigare förlitat sig på kortsiktig finansiering upplevde svåra 

likviditetsproblem. På grund av likviditetsbristen blev både kortsiktig och långsiktig finansiering 

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

STOXX Europe 600 STOXX Europe 600 Banks



14 

svåråtkomlig. Likviditetsbristen resulterade i flera “likviditetsinjektioner” från både europeiska 

centralbanker och regeringar. Dessa var främst riktade mot större bankverksamheter men 

effekterna spred sig till mindre och medelstora. 

Tradingverksamheterna har i efterhand ansetts vara riskfyllda då finanskrisen visade hur 

förlusterna spreds systematiskt (Liikanen, 2012). Förslag om strukturella förändringar har därför 

uppkommit och ett sådant handlar om en separation av tradingverksamheter ifrån traditionella 

in- och utlåningsverksamheter för att begränsa skattebetalarnas insats i riskfyllda 

tradingverksamheter. 

2.5 Skuldernas påverkan på bankverksamheternas värdering 
Enligt Koller, Goedhart & Wessels (2010) brukar bankverksamheter värderas enligt 

𝑽𝒆 = ∑ 𝑪𝑭𝑬𝒕
(𝟏 𝒌𝒆)𝒕𝒕 𝟏            (2.7) 7 

𝑽𝒆 = Marknadsvärde eget kapital 

𝑪𝑭𝑬𝒕 = Kassaflöden till eget kapital 

𝒌𝒆= Aktieägarnas avkastningskrav 

Formel (2.7) är en illustration över hur investerare beaktar aktiens risk (aktieägarnas 

avkastningskrav) samt de förväntade framtida vinsterna (kassaflödena till eget kapital) vid 

värderingen av bankverksamheter. Den främsta anledningen till att bankverksamheterna ofta 

värderas efter kassaflödena till eget kapital är karaktären på deras skulder då finansieringsbesluten 

inte går att särskiljas från de operativa besluten (Koller et al., 2010). Damodaran (2012) 

exemplifierar detta genom att beskriva bankverksamheternas skulder som råmaterial till nya 

intäktsbringande produkter och inte bara som en finansieringskälla. Bankverksamheter har därför 

ofta en hög skuldsättningsgrad och effekten av skuldsättningen på värderingen är inte entydig. 

Risken med den höga skuldsättningen har medfört att bankverksamheterna är väldigt reglerade 

vilket är en faktor som försvårar värderingen (Damodaran, 2012). Beslutande organ fokuserar på 

att reglera industrins systematiska risk genom att bland annat införa kapitaltäckningsregler 

(Bessis, 2010). Castrén, Fitzpatrick & Sydow (2006) menar bland annat att det uppstår en hög 

social kostnad om bankverksamheter försätts i konkurs. Kapitaltäckningsregler i kombination 

med investeringsrestriktioner försvårar värderingen eftersom det råder en osäkerhet i hur mycket 

som reinvesteras i verksamheten (Damodaran, 2012). 
                                                 
7 Denna studie ämnar inte tillämpa formel (2.7), utan illustrerar denna endast för att skapa förståelse för hur 
bankverksamheter värderas och vad som påverkar värderingen. 
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Problematiken med att bankverksamheterna använder sin höga skuldsättning till att skapa 

intäkter är enligt Bessis (2010) att förändringar i marknadsräntorna påverkar både deras intäkter 

och kostnader. Flannery & James (1984) menar att bankverksamheternas mismatchning av 

skulder och tillgångar (korta och långa räntor) medför att deras aktiepriser förväntas bete sig 

annorlunda relativt icke-finansiella verksamheter. Flannery & James (1984) förklarar sambandet 

mellan räntornas “term structure” och bankverksamheternas aktiepriser genom att inkludera en 

räntevariabel i en multifaktormodell, enligt: 

𝑹𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝒎,𝒕   × 𝑹𝒎,𝒕 + 𝜷𝒓,𝒕 × 𝑹𝒓,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕                      (2.8) 

𝑹𝒊,𝒕= Aktieavkastning 

𝜶= Konstant 

𝜷𝒎,𝒕 = Koefficient för ‘Avkastning marknadsindex’ (systematisk risk) 

𝑹𝒎,𝒕= Avkastning marknadsindex 

𝜷𝒓,𝒕 = Koefficient för ”Ränteutveckling” 

𝑹𝒓,𝒕= Ränteutveckling 

𝜺𝒊,𝒕 = Residual (osystematisk risk) 

Marknadsindexet motsvarar en portfölj av bankverksamheter som approximeras genom ett brett 

bankindex. Samtliga variabler i multifaktormodellen har betavärden som utgör den systematiska 

komponenten, det vill säga den variation i aktieavkastningen som är gemensam med andra aktier 

på marknaden (Yang & Tsatsaronis, 2012). Den systematiska, icke-diversifierbara, risken (𝜷𝒎,𝒕) är 

prissatt på marknaden eftersom investerare kräver högre avkastning för aktier med en risk som 

inte är diversifierbar. Den variation i aktiepriserna som inte fångas upp av marknadsmodellens 

olika faktorer är bankverksamhetens osystematiska, diversifierbara, risk (𝜺𝒊,𝒕) (Yang & Tsatsaronis, 

2012). Eftersom denna företagsspecifika risk kan elimineras genom diversifiering är den inte 

prissatt på marknaden vilket betyder att investerare inte kräver någon kompensation för risken. 

Tillsammans utgör den systematiska samt osystematiska risken aktiens totala risk vilket är 

standardavvikelsen för aktieavkastningarna.  
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2.6 Sammanfattning av litteraturstudien 

Figur 4 Sammanfattning av litteraturstudien 
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3 Teoretisk referensram 
Kapitlet inleds med att teorier presenteras som kan förklara varför de moderna 

bankverksamheterna väljer att engagera sig i olika typer av verksamhetstjänster samt vilken 

problematik som kan uppstå. Avslutningsvis introduceras teorin bakom ursprungliga Tobins Q 

och varför det är applicerbart som värderingsmått på bankverksamheter. 

3.1 Ekonomiska motiv till konsolidering av bankverksamheter 
Anledningen till att moderna bankverksamheter erbjuder olika typer av tjänster kan förklaras 

utifrån teorier kring konsolidering. Hawawini & Swary (1990) menar att det finns två 

huvudsakliga ekonomiska motiv; manager-utility maximizing samt wealth-maximizing.  

3.1.1 Manager-utility maximizing 

Det ekonomiska motivet enligt manager-utility maximizing har sin grund i att stora verksamheter 

karaktäriseras av en separation mellan aktieägarna och ledningen, det vill säga principalen och 

agenten, där aktieägaren sällan har kontroll över ledningen (Hawawini & Swary, 1990). Denna 

principal-agentproblematik medför att ledningen maximerar sin egen nytta istället för att maximera 

verksamhetens marknadsvärde, det vill säga aktieägarnas nytta. Om ledningens nytta beror på 

dennes kompensationer eller verksamhetens storlek kommer ledningen att arbeta för att 

maximera dessa. Tidigare forskning har funnit ett positivt samband mellan verksamhetens storlek 

samt ledningens kompensation samt att ledningens nytta är oberoende marknadsvärdet. 

Hawawini & Swary (1990) förklarar detta som att icke-monetära kompensationer, som till 

exempel prestige, är lättare för ledningen att uppnå i större verksamheter samt att de större 

verksamheterna bidrar med en större jobbsäkerhet för ledningen. Scharfstein (2000) menar att 

ledningen i stora verksamheter bland annat kan tendera att ineffektivt allokera resurser inom 

organisationsstrukturen. Det betyder att den interna resursallokeringen fungerar sämre i en stor 

verksamhet än om den skulle delas upp separat med extern resursanskaffning. Harris, Kriebel & 

Raviv (1982) menar att ineffektiv resursallokering kan bero på en informationsasymmetri mellan de 

olika delarna i organisationsstrukturen. Den stora organisationsstrukturen kan exempelvis 

medföra att viktig information från anställda inte tas tillvara på. Informationsasymmetri kan 

också innebära att ledningen väljer att undanhålla viktig information vilket blir negativt för 

aktieägarna (Harris et al., 1982). 
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3.1.2 Wealth-maximizing 

Det ekonomiska motivet enligt wealth-maximizing är att aktieägarnas nytta maximeras genom 

ökade framtida kassaflöden, minskad risk eller bådadera vilket ökar marknadsvärdet (Hawawini & 

Swary, 1990). Enligt Hawawini & Swary (1990) kan motiven för konsolidering utifrån att 

maximera aktieägarnas nytta förklaras enligt tre olika hypoteser; market power hypothesis, 

synergy hypothesis, samt diversification hypothesis.8  

Enligt market power hypothesis väljer bankverksamheter att konsolideras för att skaffa större 

marknadsandelar i strävan efter en monopolistisk marknadsställning (Hawawini & Swary, 1990). 

Goddard, Molyneux och Wilson (2004) menar att om verksamheten ökar så pass mycket i storlek 

att den anses vara för stor för att gå i konkurs kan en too-big-to-fail-problematik uppstå. Bessis 

(2010) menar att en bankverksamhet klassificeras som ”too-big-to-fail” om dennes konkurs 

medför konkursutfärdan för andra verksamheter, det vill säga att det råder en systematisk risk 

inom industrin. Höga sociala kostnader uppstår vid konkurs, varför tydliga regleringar omgärdar 

bankverksamheterna (Sinkey, 2002). Dessa regleringar kan medföra att en moral hazard-

problematik uppstår. Om beslutande organ försäkrar en bankverksamhet att den ska hjälpas vid 

eventuell insolvens kan det medföra att bankverksamheten ökar risktagandet som följd. 

Sammantaget menar Hawawini & Swary (1990) att om storleksökningen resulterar i färre aktörer 

på marknaden kan verksamheten ta ut högre priser samt att kostnaden att övervaka andra aktörer 

minskar. I slutändan avspeglar sig detta i ett högre aktiepris och marknadsvärde. 

Synergy hypothesis har sin grund i att en konsolidering effektiviserar bankverksamheten (Hawawini 

& Swary, 1990). Sinkey (2002) menar att effektiviseringen visar sig i economies of scale eller economies 

of scope. Stora verksamheter kan dra nytta av en större produktion (economies of scale) samt 

utnyttja samproduktion av finansiella tjänster (economies of scope) vilket kan sänka de 

genomsnittliga kostnaderna. Exempelvis har ett BHC möjligheten att utnyttja dess interna system 

att internt överföra verksamhetsspecifika tillgångar till en låg kostnad för att få komparativa 

fördelar på en annan marknad (Bodnar, Tang & Weintrop, 1997). Intäkterna kan även öka genom 

att sälja fler produkter till befintliga kunder (revenue scope), det vill säga att ett BHC delar 

information om kunderna genom den gemensamma verksamheten (economies of information) vilket 

ger möjligheten att erbjuda klienten ett paket med produkter som denne annars skulle köpa 

externt (Berger, 2000; Baele et al., 2007). Hawawini & Swary (1990) menar att om 

                                                 
8 Det finns även ytterligare tre hypoteser, information hypothesis, inefficient-management hypothesis samt tax hypothesis, som 
faller utanför denna studies omfång. Se vidare Hawawini & Swary (1990). 
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effektiviseringen ger lägre kostnader samt högre framtida vinster kommer marknadsvärdet att 

stiga. 

Diversification hypothesis utgår ifrån att bankverksamheter genom diversifiering kan maximera 

aktieägarnas nytta (Hawawini & Swary, 1990). Hypotesen tar grund i Markowitz (1952) för hur 

volatiliteten i en portföljsammanssättning minskar genom ickeperfekta korrelationer mellan 

tillgångarna. Separata verksamheter vars framtida kassaflöden har låga korrelationer gynnas av 

konsolidering till en verksamhet då denna verksamhets marknadsvärde kommer att överstiga 

summan av de separata enheternas marknadsvärden (Hawawini & Swary, 1990). 

3.2 Tobins Q 

3.2.1 Ursprungliga Tobins Q 

“One, the numerator, is the market valuation: the going price in the market for exchanging existing assets. The 

other, the denominator, is the replacement or reproduction cost: the price in the market for newly produced 

commodities.” 

(Tobin & Brainard, 1977 s. 235) 

Utifrån en makroteoretisk utgångspunkt etablerade James Tobin och William Brainard måttet 

Tobins Q som en beskrivning av det kausala sambandet mellan marknadsvärderingen av 

reproducerbara reala tillgångar och ersättningskostnaden för dessa tillgångar (Brainard & Tobin, 

1968; Tobin & Brainard 1977).  

Tobin & Brainard (1977) menar att kostnaden för att ersätta tillgångar påverkar 

marknadsvärderingen av dessa tillgångar, exempelvis om kostnaderna för att bygga bostäder ökar 

kommer även huspriserna att stiga som följd. Sambandet är även omvänt, om 

marknadsvärderingen på befintliga tillgångar är hög, kommer nya att produceras och värdet på 

nybyggda substitut ökar.  

Den ekonomiska logiken bakom Tobins Q är att i normal jämvikt kommer måttet vara 1 för de 

reproducerbara tillgångar som faktiskt reproduceras, medan måttet kommer vara mindre än 1 för 

de som inte reproduceras (Tobin & Brainard, 1977). Ett Tobins Q-värde som överstiger 1, det 

vill säga att marknadsvärdet överstiger ersättningskostnaden, indikerar att investeringar bör 

genomföras. 
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3.2.2 Tobins Q för bankverksamheter 

Tobin & Brainard (1977) menar att konceptet bakom det ursprungliga Tobins Q-måttet även går 

att appliceras på verksamheter istället för på reala tillgångar. Efter att Lindenberg & Ross (1981) 

applicerade måttet på industriella verksamheter, introducerade Keeley (1990) måttet på 

bankverksamheter. 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏𝒔  𝑸  𝒇ö𝒓  𝒃𝒂𝒏𝒌𝒗𝒆𝒓𝒌𝒔𝒂𝒎𝒉𝒆𝒕𝒆𝒓 =    [(𝑪 𝑫)𝜺 𝑫 𝑿] 𝑫
𝑪 𝑫

      (3.1) 

(Keeley, 1990 s. 1188) 

𝑪 = Initialt tillgängligt kapital (eget kapital) 

𝑫 = Inlåning (skulder) 

𝜺 = ‘Marknadsposition’ 

𝑿 = ‘Marknadsposition kopplat till solvens’ 

[  ] = Marknadsvärde eget kapital 

För det konkurrensutsatta företaget gäller  𝜺 = 1 och 𝑿 = 0, men om 𝜺 > 1 och 𝑿 > 0, stiger 

marknadsvärdet på eget kapital vilket indikerar att bankverksamheten har en betydande 

marknadsposition (Keeley, 1990). Enligt Tobin & Brainard (1977) kan detta förklaras utifrån 

neoklassisk teori; verksamhetsledningen förväntas maximera nuvärdet av verksamheten, det vill 

säga marknadsvärdet på eget kapital. Oavsett om ledningen beslutar att förändra inlåningen 

(skulder) eller utlåningen (eget kapital) så kommer aktiemarknaden värdera beslutet (Keeley, 

1990). Om aktiemarknaden förväntar sig att ledningens beslut kommer leda till en nytta som 

överstiger kostnaden genom ökade kassaflöden, lägre risk eller bådadera, kommer 

marknadsvärdet på eget kapital att stiga som följd (𝜺 > 1 och 𝑿 > 0).9 Ett Tobins Q som 

överstiger 1 indikerar således att aktiemarknaden värderar att nyttan överstiger kostnaden för 

genomförandet. Tobins Q kan därför användas som mått på ‘aktiemarknadens värdering’. 

Enligt Salinger (1984) finns flera fördelar med att använda Tobins Q för att mäta en verksamhets 

marknadsposition. Eftersom att måttet inkluderar nuvärdet av samtliga framtida förväntade 

kassaflöden reflekterar måttet aktiemarknadens uppfattning om framtiden, vilket är att föredra 

över bokföringsmässiga vinster som är baserade på historiska värden. Marknadsvärdet på eget 

kapital är även justerat för risken i verksamheten, något som är problematiskt att justera för 

utifrån bokföringsmässiga värden enligt Salinger (1984).  

                                                 
9 För en mer detaljerad beskrivning och teknisk förklaring av 𝜺 och 𝑿, se vidare Keeley (1990). 
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4 Tidigare empirisk forskning 
Resultaten från tidigare empirisk forskning som kvantitativt undersökt sambandet mellan 

intäktsdiversifiering och aktiemarknadens värdering med paneldataregressioner visar på både en 

positiv och en negativ effekt. Den tidigare empiriska forskningen använder främst Tobins Q eller 

‘Market Equity/Book Equity’ som mått på aktiemarknadens värdering. Den tidigare empiriska 

forskningen undersöker även med paneldataregressioner om effekten av intäktsdiversifieringen 

på variationen i bankverksamheternas aktiepriser, det vill säga den totala, systematiska och 

osystematiska risken. Resultaten visar enhetligt att en högre intäktsdiversifiering innebär en högre 

systematisk risk, men skiljer sig åt gällande den totala samt osystematiska risken. 

Forskningsresultaten bygger på en multifaktormodell för att skatta den totala, systematiska samt 

osystematiska risken. Denna studie avser att inkludera samtliga belysta variabler från detta kapitel. 

Den generella modellen för paneldataregressionerna enligt den tidigare empiriska forskningen 

𝒀𝒊,𝒕 = 𝜶𝟏 + 𝜶𝟐 × 𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 × 𝑿𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 × 𝑫𝑼𝑴𝑴𝒀 + 𝜺𝒊,𝒕            (4.1) 

har ett värderings- eller riskmått som beroende variabel (𝒀𝒊,𝒕). Som förklaringsvariabler ingår ett 

diversifieringsmått (𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕), en vektor av kontrollvariabler (𝑿𝒊,𝒕) och ibland dummyvariabler för 

land, år eller bådadera (𝑫𝑼𝑴𝑴𝒀). 

4.1 Stiroh (2006) 
Utifrån portföljvalsteori studerar Stiroh (2006) vilken inverkan intäktsdiversifiering har på 

aktieavkastningarna samt den totala, systematiska och osystematiska risken för amerikanska 

BHC:s under åren 1997 till 2004. En multifaktormodell med flera räntevariabler används för att 

skatta variationen i aktiepriserna. Stiroh (2006) utgår ifrån infallsvinklarna kring principal-

agentproblematiken samt synergy hypothesis (economies of scale) för att ge förklaringar till resultatet.  

Studiens resultat visar att bankverksamheter som tjänar höga andelar provisionsintäkter inte 

uppvisar någon högre aktieavkastning. Istället identifierar Stiroh (2006) att intäktsdiversifieringen 

huvudsakligen medför att bankverksamheternas totala, systematiska samt osystematiska risk är 

högre. Stiroh (2006) visar att provisionsintäkterna är mer volatila än ränteintäkterna samt att de 

båda intäkterna är positivt korrelerade varför bankverksamheternas totala risk ökar vid 

intäktsdiversifiering. När Stiroh (2006) genomför samma tester med endast större 

bankverksamheter, bekräftar resultaten att intäktsdiversifiering ökar den systematiska risken men 

att risken ökar ju större verksamheterna är. Stiroh (2006) förklarar att stora bankverksamheter är 

mer exponerade mot konjunkturförändringar varför deras betavärden ökar med verksamhetens 
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storlek. Flera av de största verksamheterna har dock överstigit denna gräns och diversifierat sin 

verksamhet i för stor utsträckning. Stiroh (2006) menar att förklaringar till detta finns i en 

principal-agentproblematik där ledningen för egen vinning expanderar till tjänster som genererar 

provisionsintäkter. 

Stiroh (2006) inkluderar kontrollvariabler i form av storleksmåttet logaritmerade tillgångar för att 

kontrollera för eventuella economies of scale-effekter samt soliditetsgraden för att kontrollera för 

skuldsättningens påverkan på variationen i aktiepriset. Dummyvariabel för år inkluderas även för 

att kontrollera för konjunkturförändringar. 

4.2 Laeven & Levine (2007) 
Laeven & Levine (2007) undersöker om bankverksamheter från 43 länder under tidsperioden 

1998 till 2002 har gynnats av att konsolideras till finansiella konglomerat.10 Laeven & Levine 

(2007) utgår ifrån infallsvinklarna kring principal-agentproblematiken samt synergy hypothesis (economies 

of scale) som förklaringar till hur konsolideringen påverkar marknadsvärderingen enligt Tobins 

Q. 

Studien visar att diversifiering genom konsolidering medför att finansiella konglomerat värderas 

lägre än om verksamheten delas upp till separata tjänster där varje tjänst värderas separat för att 

sedan summeras. Sambandet gäller oavsett om diversifiering mäts genom intäkterna eller 

tillgångarna. Laeven & Levine (2007) finner även att diversifieringen medför att 

bankverksamheterna i genomsnitt försämrar sina rörelseintäkter och värderas lägre. Trots att 

bankverksamheter sannolikt upplever fördelar i form av economies of scope genom att vara 

engagerade i flera tjänster, menar Laeven & Levine (2007) att dessa fördelar inte överstiger de 

negativa effekterna med diversifiering. Laeven & Levine (2007) menar att principal-

agentproblematiken kan vara en förklaring till de negativa effekterna. 

Laeven & Levine (2007) inkluderar samma kontrollvariabler som Stiroh (2006) men även en 

BNP-variabel för konjunkturförändringar. Dummyvariabel för land inkluderas för att kontrollera 

för landspecifika skillnader.  

  

                                                 
10 Om verksamheten handlas till ett conglomerate discount (conglomerate premium) innebär att marknadsvärdet är lägre 
(högre) i konglomeratform än om det delades upp och sköttes oberoende som specialiserade verksamheter (Laeven 
& Levine, 2007). 
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4.3 Baele, De Jonghe & Vander Vennet (2007) 
Baele et al. (2007) undersöker om diversifierade europeiska bankverksamheter har en komparativ 

fördel jämfört med specialiserade bankverksamheter sett ur både ett värderings- och 

riskperspektiv. Tobins Q används som värderingsmått och en multifaktormodell med en 

räntevariabel används för att skatta variationen i aktiepriserna. Studiens tidsperiod är 1989 till 

2004, vilka är de 15 efterföljande åren efter att ‘The Second Banking Directive’ implementerades i 

Europa. Urvalet av bankverksamheter görs från länder inom EU-15, Schweiz samt Norge. Baele 

et al. (2007) resonerar kring studiens resultat utifrån en bred infallsvinkel enligt wealth-maximizing, 

manager-utility maximizing samt även bankkarakteristika.  

Resultatet visar att det finns ett tydligt positivt samband mellan intäktsdiversifiering och 

aktiemarknadens värdering, det vill säga att aktiemarknaden anser att intäktsdiversifiering leder till 

potentiellt högre framtida vinster. Gällande hur diversifieringen påverkar variationen i aktien 

finner Baele et al. (2007) statistiskt signifikanta, negativa och ickelinjära samband mellan både 

total och osystematisk risk och intäktsdiversifiering. Bankverksamheter med högre 

intäktsdiversifiering har en lägre total och osystematisk risk, även om effekten är avtagande. För 

den systematiska risken visar resultaten det motsatta; högre intäktsdiversifiering innebär en högre 

systematisk risk vilket enligt Baele et al. (2007) förklaras av en större exponering mot marknaden 

och en ökad känslighet för konjunkturförändringar. Resultaten visar att bankverksamheter kan 

sänka sin totala risk genom en ökad diversifiering, men endast till en viss nivå.  

Baele et al. (2007) föreslår att de positiva intäktsdiversifieringseffekterna kan vara unika för 

europeiska bankverksamheter eftersom dessa har haft möjligheten att expandera till nya tjänster 

under en längre tid. Intäkterna från dessa tjänster är endast måttligt korrelerade under de flesta 

perioderna och Baele et al. (2007) menar att en längre erfarenhet av intäktsdiversifiering kan 

minska kostnader som uppkommer genom principal-agentproblematiken. 

Baele et al. (2007) inkluderar samma kontrollvariabler som Stiroh (2006) men adderar en 

kostnadsineffektivitetsvariabel som mäter operationell effektivitet samt ledningens 

kompetensnivå. Soliditeten i kvadrat inkluderas även för att mäta om det finns någon optimal 

kapitalstruktur med hänsyn till bankverksamheternas skuldsättning. För att kontrollera ifall 

bankverksamheternas kreditrisk har någon inverkan, inkluderas även nettokreditförlusterna. 
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4.4 Elsas, Hackethal & Holzhäuser (2010) 
Elsas et al. (2010) studerar hur intäktsdiversifiering påverkar marknadsvärderingen (‘Market 

Equity/Book Equity’) på bankverksamheter från nio länder11 under åren 1996 till 2008. Elsas et 

al. (2010) utgår ifrån infallsvinklarna kring synergy hypothesis (revenue scope samt economies of 

scope), bankkarakteristika samt finanskrisen för att förklara vilka faktorer inom 

bankverksamheterna som skapar värde för aktieägarna vilket påverkar marknadsvärderingen.  

Resultaten visar att intäktsdiversifiering leder till en högre lönsamhet som i sin tur skapar ett 

högre marknadsvärde, vilket talar emot att bankverksamheter värderas lägre i konglomeratform 

(Laeven & Levine, 2007). Den högre lönsamheten hänförs till provisionsintäkternas höga 

marginaler och att de är mer kostnadseffektiva. Vidare visar Elsas et al. (2010) att ökad 

diversifiering ger större intäkter genom ‘fee income’ och ‘trading income’, men att kostnaderna 

inte påverkas. Enligt Elsas et al. (2010) indikerar resultaten att bankverksamheter lyckas dra nytta 

av revenue economies of scope men inte cost economies of scope.  

Perioden som studeras inkluderar en del av finanskrisåren och de bankverksamheterna som 

studeras är till stor del de med en traditionell bankverksamhet som hade diversifierats mot 

investmentbanktjänster. Det var i synnerhet investmentbanker som drabbades under 

finanskrisåren men Elsas et al. (2010) resonerar ändå att diversifiering potentiellt är ett skydd mot 

finansiella chocker. Forskningsresultatet kvarstår för perioden 2006 till 2008; det finns ett indirekt 

samband att diversifiering, genom ökad lönsamhet, leder till en högre marknadsvärdering.  

Elsas et al. (2010) inkluderar bland annat kontrollvariablerna logaritmerade tillgångar samt 

kostnadsineffektivitetsgraden i studien. Även dummyvariabel för år inkluderas. 

4.5 Sawada (2013) 
Likt Baele et al. (2007) studerar Sawada (2013) hur aktiemarknaden värderar bankverksamheters 

intäktsdiversifiering samt effekter på variationen i aktiepriserna. Tobins Q samt ‘Market 

Equity/Book Equity’ används som värderingsmått och en multifaktormodell med en 

räntevariabel används för att skatta variationen i aktiepriserna. Sawada (2013) använder även 

Sharpekvoten som ett kombinerat värderings- och riskmått. Istället för att utgå ifrån europeiska 

bankverksamheter så studerar Sawada (2013) japanska bankverksamheter under tidsperioden 

1999 till 2011. Sawada (2013) utgår ifrån infallsvinklarna enligt bankkarakteristika, relationship 

banking samt regleringens påverkan för att förklara resultatet. 

                                                 
11 Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA, Spanien samt Schweiz. 
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Sawada (2013) menar att trots att Tobins Q teoretiskt sätt inte behöver justeras för risknivå eller 

skuldsättning så karakteriseras bankverksamheter av höga skuldsättningsgrader vilket kan 

resultera i att Tobins Q har en låg varians. Dessutom består de materiella tillgångarna till stor del 

av finansiella tillgångar vilket innebär att marknadsvärdena ofta är nära de bokförda värdena vilka 

också minskar variansen i måttet, varför Sawada (2013) även använder ‘Market Equity/Book 

Equity’ som mått på aktiemarknadens värdering. 

Studien visar att bankverksamheternas marknadsvärden påverkas positivt av en högre andel 

provisionsintäkter. När provisionsintäkterna delas upp i de olika typerna av provisionsintäkter; 

‘fee income’, ‘trading income’ samt ‘övriga provisionsintäkter’, visar resultaten att högre andelar 

‘fee income’ och ‘trading income’ uppfattas som positivt av aktiemarknaden. Gällande riskerna så 

visar Sawada (2013) att högre andelar totala provisionsintäkter innebär en högre total och 

systematisk risk upp till en viss nivå för att därefter ha ett negativt samband. En högre andel ‘fee 

income’ innebär att samtliga av dessa risker är lägre medan ‘trading income’ innebär lägre total 

och osystematisk risk. Sawada (2013) menar att japanska bankverksamheter har etablerat 

förtroendefulla relationer till sina kunder vilket aktiemarknaden förväntar sig är fördelaktigt för 

utvecklingen av framtida provisionsintäkter. 

Sawada (2013) inkluderar samma kontrollvariabler som Stiroh (2006) men adderar likt Baele et al. 

(2007) en kostnadsineffektivitetsvariabel samt en kreditriskvariabel. Därutöver inkluderas även en 

lönsamhetsvariabel i form av avkastning på totala tillgångar samt en dummyvariabel för år. 
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4.6 Sammanfattning av tidigare empirisk forskning 
Tabell 1 Sammanfattning av tidigare empirisk forskning 

Tidigare empirisk 
 forskning Infallsvinkel Marknads- 

värdering 
Total  
risk 

Systematisk 
 risk 

Osystematisk 
 risk 

Kontroll- 
variabler 

Dummy- 
variabler 

Stiroh (2006) 
Principal-

agentproblematik - Ökar Ökar Ökar 
Soliditet 

År 
Synergy hypothesis Logaritmerade tillgångar 

Laeven & Levine 
(2007) 

Principal-
agentproblematik 

Minskar - - - 

Soliditet 
År 

Logaritmerade tillgångar 

Synergy hypothesis Land Real tillväxt i  
BNP per capita 

Baele et al. (2007) 

Wealth-maximizing 

Ökar Minskar 
 (viss nivå) Ökar Minskar 

 (viss nivå) 

Soliditet 

Land 

Manager-utility 
maximizing Logaritmerade tillgångar 

Bankkarakteristika  
(geografisk) 

Soliditet² 

Kostnadsineffektivitetsgrad 

Nettokreditförlustgrad 

Elsas et al. (2010) 

Synergy hypothesis 

Ökar - - - 

Logaritmerade tillgångar 

År Bankkarakteristika  
(geografisk & typ) Kostnadsineffektivitetsgrad 

Finanskrisen 

Sawada (2013) 

Bankkarakteristika (typ) 

Ökar¹ 
Ökar 

 (viss nivå)¹ 
Ökar 

 (viss nivå)² 
Ökar 

 (viss nivå)¹ 

Soliditet 

År 

Relationship banking 
Logaritmerade tillgångar 

Kostnadsineffektivitetsgrad 

Reglering 

Nettokreditförlustgrad 

Avkastning på 
genomsnittliga totala 

tillgångar 

¹ Andelen ‘fee income’ och ‘trading income’ har signifikanta effekter. ² Andelen ‘fee income’ har en signifikant effekt. 
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5 Metod 
Kapitlet inleds med att studiens metod och modell presenteras. Efter det följer en mer detaljerad 

beskrivning av modellens värderingsmått, riskmått, diversifieringsmått och kontrollvariabler. 

Författarna redogör sedan för hanteringen av de ekonometriska problemen och till sist förs en 

diskussion över metodkritiken. 

5.1 Modellspecifikation 
Denna studie använder sig av ekonometriska metoder och OLS-regressioner för paneldata för att 

studera effekten av intäktsdiversifiering på flera bankverksamheter över flera år. Det 

ekonometriska program som författarna använder sig av är EViews 7. Det är rimligt att 

bankverksamheter är heterogena och därför inte går att behandla som om de vore identiska. 

Studien använder sig därför av dummyvariabler för att hantera den förväntade tids- och 

landseffekten tillsammans med paneldatan. Studien kontrollerar för dessa två effekter genom att 

modellen tillåter att konstanten skiljer sig mellan både perioder och land. Studien utgår ifrån 

paneldatamodellen: 

𝒀𝒊,𝒕 = 𝜶𝟏 + 𝜶𝟐 × 𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 + 𝜶𝟑 × 𝑿𝒊,𝒕 + 𝜶𝟒 × 𝒀𝑬𝑨𝑹 + 𝜶𝟓 × 𝑪𝑶𝑼𝑵𝑻𝑹𝒀 + 𝜺𝒊,𝒕   (5.1) 

𝒀𝒊,𝒕= Ett värderingsmått (Tobins Q eller ‘Market Equity/Book Equity’), ett riskmått (total risk, 

systematisk risk eller osystematisk risk) eller ett kombinerat värderings- och riskmått (Sharpekvoten) 

𝜶𝟏= Konstanten 

𝜶𝟐 = Koefficienten för ‘diversifieringsmått’ 

𝑫𝑰𝑽𝒊,𝒕 = Ett diversifieringsmått (intäktsbaserat eller tillgångsbaserat) 

𝜶𝟑 = En vektor av koefficienter för ‘kontrollvariabel’ 

𝑿𝒊,𝒕 = En vektor med kontrollvariabler 

𝜶𝟒 = Konstant för ‘tidsdummyvariabel’ 

𝒀𝑬𝑨𝑹 = Tidsdummyvariabel 

𝜶𝟓 = Konstant för ‘landsdummyvariabel’ 

𝑪𝑶𝑼𝑵𝑻𝑹𝒀 = Landsdummyvariabel 

𝜺𝒊,𝒕 = Residual 

I den ekonometriska modellen inkluderas relevanta kontrollvariabler i sammanhanget för att 

modellen på ett tillförlitligt ska isolera och studera effekten av intäktsdiversifiering som är 

studiens avsikt. Genom att inkludera andra förklarande variabler i den ekonometriska modellen 

blir förklaringsvariablernas samband tillförlitliga och resultaten användbara (Verbeek, 2012). 
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Tabell 2 Operationaliseringstabell 

Variabel Mått Mäter Referenser tidigare empirisk forskning Definition Beräkning 

Beroende 
 variabel 

Värderingsmått 

Aktiemarknadens värdering 
(Tobins Q) 

Laeven & Levine (2007), Baele et al. (2007) 
& Sawada (2013) TOBINSQ (Marknadsvärde + Bokfört värde skulder)/ 

Bokfört värde totala tillgångar 
Aktiemarknadens värdering 

(ME/BE) Elsas et al. (2010) & Sawada (2013) ME/BE Marknadsvärde eget kapital/ 
Bokfört värde eget kapital 

Riskmått 

Total risk Stiroh (2006), Baele et al. (2007) & Sawada (2013) STDEV Standardavvikelsen för aktieavkastningen 
Marknadsrisk Stiroh (2006), Baele et al. (2007) & Sawada (2013) BETA Skattning systematisk risk (OLS-regressioner) 

Företagsspecifik risk Stiroh (2006), Baele et al. (2007) & Sawada (2013) RESID Skattning osystematisk risk (OLS-
regressioner) 

Värderings- & 
riskmått 

Riskjusterade  
avkastningen Sawada (2013) SHARPE (Aktieavkastning - Riskfri ränta)/ 

Standardavvikelsen för aktieavkastningen 

Förklarings- 
variabel Diversifieringsmått 

Intäktsdiversifiering Baele et al. (2007) L/TT Lån/Totala tillgångar 
Intäktsdiversifiering Laeven & Levine (2007) L/TIT Lån/Totala intäktsbringande tillgångar 

Intäktsdiversifiering Stiroh (2006), Baele et al. (2007) & Sawada (2013) TPI/TRI Totala provisionsintäkter/Totala 
rörelseintäkter 

‘Fee income’-diversifiering Sawada (2013) FI/TRI Fee income/Totala rörelseintäkter 
‘Trading income’-diversifiering Sawada (2013) TI/TRI Trading income/Totala rörelseintäkter 

‘Övriga provisionsintäkter’-diversifiering Sawada (2013) ÖPI/TRI Övriga provisionsintäkter/Totala 
rörelseintäkter 

Kontroll- 
variabel 

Soliditet Kapitalstruktur Stiroh (2006), Laeven & Levine (2007),  
Baele et al. (2007) & Sawada (2013) SOL Bokfört värde eget kapital/ 

Bokfört värde totala tillgångar 

Soliditet² Optimal  
kapitalstruktur Baele et al. (2007) SOL2 (Bokfört värde eget kapital/ 

Bokfört värde totala tillgångar)² 
Logaritmerade  

tillgångar Storlek Stiroh (2006), Laeven & Levine (2007), Baele et al. 
(2007), Elsas et al. (2010) & Sawada (2013) LNTT Logaritmerade totala tillgångar 

Kostnads- 
ineffektivitetsgrad 

Operationell kostnadseffektivitet & 
ledningens kompetensnivå Baele et al. (2007), Elsas et al. (2010) & Sawada (2013) KI Operationella kostnader/ 

Operationella intäkter 
Nettokreditförlustgrad Kreditrisk Baele et al. (2007) & Sawada (2013) NKF Nettokreditförluster/Rörelseintäkter 

Avkastning på  
genomsnittliga  
totala tillgångar 

Lönsamhet Sawada (2013) ROAA 
Totala rörelseintäkter/ 
(Totala tillgångar(t)+ 

Totala tillgångar(t-1))/2 

Real tillväxt i  
BNP per capita Fluktuationer i konjunkturcykeln Laeven & Levine (2007) BNP Logaritmerade  

(BNP per capita(t)/BNP per capita(t-1)) 

Dummy- 
variabel 

År Tidseffekter samt makroekonomiska 
chocker Stiroh (2006) & Sawada (2013) ÅR Dummy för respektive år 

Land Landspecifika skillnader Laeven & Levine (2007) & Baele et al. (2007) LAND Dummy för respektive land 
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5.1.1 Operationaliseringstabell 

Samtliga variabler som har operationaliserats från litteraturstudien, den teoretiska referensramen 

samt den tidigare empiriska forskningen till denna studies modellspecifikation, sammanfattas i 

Tabell 2. Med stöd från tidigare empirisk forskning laggas alla diversifieringsmått och 

kontrollvariabler en period för att hantera eventuell endogenitet.12 De efterföljande avsnitten 

motiverar mer ingående varför studien avser att inkludera respektive variabel i studiens modell. 

5.1.2 Beroende variabler 

Värderingsmått 
Tobins Q kommer i enlighet med tidigare empirisk forskning vara studiens huvudsakliga mått på 

hur aktiemarknaden värderar bankverksamheter (Laeven & Levine, 2007; Baele et al., 2007; 

Sawada, 2013). Utifrån Keeley (1990) och tidigare empirisk forskning som tillämpat måttet med 

liknande syften betraktar denna studie det som erkänt, välbeprövat samt fördelaktigt då studiens 

forskningsresultat kan ställas i relation till tidigare forskningsresultat. Studien följer den praktiska 

tillämpningen av Sawada (2013) enligt definitionen på Tobins Q för bankverksamheter (Keeley, 

1990):13 

𝑻𝒐𝒃𝒊𝒏𝒔  𝑸 = (𝑴𝒂𝒓𝒌𝒏𝒂𝒅𝒔𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒆𝒈𝒆𝒕  𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝑩𝒐𝒌𝒇ö𝒓𝒕  𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓)
𝑩𝒐𝒌𝒇ö𝒓𝒕  𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

                (5.2) 

Market Equity/Book Equity (ME/BE) kommer att användas som komplement till Tobins Q. 

Författarna följer Elsas et al. (2010) samt Sawada (2013) som använder ME/BE som ett mått på 

aktiemarknadens värdering och förväntar sig att måttet varierar mer än Tobins Q.  

𝑴𝑬 𝑩𝑬⁄ =   𝑴𝒂𝒓𝒌𝒏𝒂𝒅𝒔𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒆𝒈𝒆𝒕  𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝑩𝒐𝒌𝒇ö𝒓𝒕  𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒆𝒈𝒆𝒕  𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍

            (5.3) 

Riskmått 
Total risk, systematisk risk samt osystematisk risk kommer användas, med stöd från tidigare 

forskning, som beroende variabler för att utvärdera vilken effekt intäktsdiversifieringen har på 

variationen i aktiepriserna (Stiroh, 2006; Baele et al., 2007; Sawada, 2013). För att hantera 

studiens omfattande datamaterial använder författarna programmering i EViews 7 för att skatta 

den systematiska samt osystematiska risken. Riskerna skattas för varje år och för samtliga 

bankverksamheter. Den totala risken är standardavvikelsen i aktieavkastningen. Med hänsyn till 

                                                 
12 I enlighet med Laeven & Levine (2007) laggas dock inte kontrollvariabeln ‘real tillväxt i BNP per capita’ eftersom 
det är en extern variabel som ska kontrollera för rådande konjunkturläge. 
13 Hädanefter ersätts uttrycket ‘Tobins Q för bankverksamheter’ med ‘Tobins Q’, även fast det inte refererar till det 
ursprungliga måttet utvecklat av Tobin & Brainard (1977). 
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att Flannery & James (1984) identifierar att ränteutvecklingen påverkar variationen i aktiepriserna 

väljer denna studie att tillämpa följande multifaktormodell. 

𝑹𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝒎,𝒕   × 𝑹𝒎,𝒕 + 𝜷𝒓,𝒕 × 𝑹𝒓,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕   (5.4) 

𝑹𝒊,𝒕= Aktieavkastning 

𝜶 = Konstant 

𝜷𝒎,𝒕  = Koefficient för ‘Avkastning marknadsindex STOXX Europe 600 Banks’  

𝑹𝒎,𝒕= Avkastning marknadsindex STOXX Europe 600 Banks 

𝜷𝒓,𝒕 = Koefficient för ‘Utveckling av räntevariabel iBOXX Euro Overall Index All Maturities’ 

𝑹𝒓,𝒕= Utveckling av räntevariabel iBOXX Euro Overall Index All Maturities 

𝜺𝒊,𝒕 = Residualen 

Sharpekvoten 
Sharpekvoten inkluderas som ett mått som inkluderar både “aktiemarknadens värdering” 

(aktieavkastningarna) samt variationen i aktiepriserna (total risk), det vill säga den riskjusterade 

avkastningen. Sharpekvoten tillämpas i enlighet med Sawada (2013) och skalas upp på årsbasis. 

𝑺𝒉𝒂𝒓𝒑𝒆𝒌𝒗𝒐𝒕 = (𝑹𝒊,𝒕 𝑹𝒇,𝒕)
𝝈𝑹𝒊,𝒕

                     (5.5) 

𝑹𝒊,𝒕 = Aktieavkastning 

𝑹𝒇,𝒕 = Utveckling riskfri ränta (sexmånaders statsobligation i eurodollar) 

𝝈𝑹𝒊,𝒕= Standardavvikelse för aktieavkastning 

5.1.3 Förklaringsvariabler 

Diversifieringsmått 
Lån dividerat med totala tillgångar är ett tillgångsbaserat mått som tillämpas i enlighet med Baele et al. 

(2007). Ett högt värde innebär att lånen upptar en stor del av de totala tillgångarna vilket 

indikerar på att verksamheten inte har expanderat mot provisionsintäkter.  

𝑳å𝒏
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

                         (5.6) 

Lån dividerat med totala intäktsbringande tillgångar är ett tillgångsbaserat mått som tillämpas i enlighet 

med Laeven & Levine (2007). Måttet har en liknande innebörd som ‘lån dividerat med totala 

tillgångar’ men genom att istället använda intäktsbringande tillgångar kan detta mått ge en annan 

bild ifall bankverksamheternas tillgångar innehåller betydande poster som inte direkt genererar 

intäkter. Studien förväntar sig att koefficienten för ‘lån dividerat med totala tillgångar’ samt för 
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‘lån dividerat med totala intäktsbringande tillgångar’ kommer att vara mycket lika, men att den 

sistnämnda kommer vara lite mindre. Det vore rimligt eftersom posten totala intäktsbringande 

tillgångar per definition inte kan vara större än totala tillgångar. Detta innebär att förändringar på 

tillgångssidan, eller specifikt för lånen, bör ge större utslag på kvoten för ‘lån dividerat med totala 

intäktsbringande tillgångar’, varför dess koefficient bör vara lite mindre. 

𝑳å𝒏
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒔𝒃𝒓𝒊𝒏𝒈𝒂𝒏𝒅𝒆  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

                            (5.7) 

Totala provisionsintäkter dividerat med totala rörelseintäkter är ett intäktsbaserat mått som visar 

bankverksamhetens expansion mot tjänster som genererar provisionsintäkter vilket ger en 

indikator på dess strategiska inriktning. Detta är till studiens kännedom det vanligaste 

förekommande måttet för intäktsdiversifiering i tidigare empirisk forskning och används bland 

annat av Stiroh (2006), Baele et al. (2007) samt Sawada (2013). 

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                        (5.8) 

‘Fee income’ dividerat med totala rörelseintäkter, ‘trading income’ dividerat med totala rörelseintäkter samt 

‘övriga provisionsintäkter’ dividerat med totala rörelseintäkter14 är samtliga intäktsbaserade mått som 

tillämpas i enlighet med Sawada (2013). Tillsammans summerar dessa olika typer av 

provisionsintäkter ihop till totala provisionsintäkter. Denna studie anser att en uppdelning av 

totala provisionsintäkter skapar mått som ger en djupare förståelse för intäktsdiversifiering och 

skapar förutsättningar för att utvärdera vilka tjänster som påverkar marknadsvärderingen och 

riskmåtten.  

𝑭𝒆𝒆  𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                    (5.9) 

𝑻𝒓𝒂𝒅𝒊𝒏𝒈  𝒊𝒏𝒄𝒐𝒎𝒆
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                  (5.10) 

Ö𝒗𝒓𝒊𝒈𝒂  𝒑𝒓𝒐𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒔𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                     (5.11) 

  

                                                 
14 Studien beräknar ‘övriga provisionsintäkter’ enligt Ö𝑣𝑟𝑖𝑔𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 −
𝐹𝑒𝑒  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 − 𝑇𝑟𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒. 
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Kontrollvariabler 
Soliditeten inkluderas som ett mått på bankverksamhetens kapitalstruktur (Stiroh 2006; Laeven & 

Levine, 2007; Baele et al., 2007 & Sawada, 2013). Med hänsyn till den identifierade problematiken 

med bankverksamheters skuldsättning inkluderas måttet då kapitalstrukturen kan tänkas påverka 

marknadsvärderingen och variationen i aktiepriserna bland annat genom hävstångseffekter, 

principal-agentproblematiken samt kapaciteten att absorbera negativa chocker (Sawada, 2013). 

Enligt Laeven & Levine (2007) kan en hög soliditet ge indikationer på att dessa 

bankverksamheter är mindre villiga att engagera sig i riskbenägna tjänster medan Stiroh (2006) 

menar att en lägre soliditet kan medföra att volatiliteten i tillgångarna ökar. Baele et al. (2007) 

finner inte ett tydligt förhållande mellan hur kapitalstrukturen påverkar risknivån eller de framtida 

vinsterna varför denna studie har svårt att uppskatta de förväntade effekterna som soliditeten har 

på marknadsvärderingen samt variationen i aktiepriserna. 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕 =    𝑩𝒐𝒌𝒇ö𝒓𝒕  𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒆𝒈𝒆𝒕  𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝑩𝒐𝒌𝒇ö𝒓𝒕  𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

                (5.12) 

Soliditeten i kvadrat inkluderas som understöd till soliditeten för att undersöka ifall det råder ett 

icke-linjärt samband mellan soliditet och värderings- samt riskmåtten. Detta skulle då kunna 

innebära den förväntade effekten av soliditeten inte är konstant och att det finns en optimal 

kapitalstruktur (Baele et al., 2007; Sawada, 2013). 

𝑺𝒐𝒍𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕  𝒊  𝒌𝒗𝒂𝒅𝒓𝒂𝒕 = ( 𝑩𝒐𝒌𝒇ö𝒓𝒕  𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒆𝒈𝒆𝒕  𝒌𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝑩𝒐𝒌𝒇ö𝒓𝒕  𝒗ä𝒓𝒅𝒆  𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓

)²                              (5.13) 

Logaritmerade tillgångar som mått på verksamhetens storlek (Stiroh, 2006; Laeven & Levine 2007, 

Baele et al., 2007; Elsas et al., 2010; Sawada, 2013). Tillgångarna logaritmeras för att jämna ut 

variansen i datamaterialet och göra det mer normalfördelat. Måttet inkluderas med stöd från 

tidigare empirisk forskning. Större bankverksamheter antas kunna uppnå en naturlig 

storleksrelaterad diversifiering genom förutsättningar för bland annat riskhantering samt 

utnyttjande av synergieffekter (Stiroh, 2006). Dock kan större bankverksamheter uppleva en 

principal-agentproblematik som påverkar riskerna vilket försvårar studiens uppskattning om hur 

storleken påverkar marknadsvärdet samt riskerna. Med hänsyn till det oroliga klimatet som 

uppstod i samband med finanskrisen förväntar sig studien dock ett positivt samband mellan 

storlek och marknadsvärde då studien förväntar sig att aktiemarknaden värderade att deras 

stordriftsfördelar delvis kunde absorbera finanskrisens negativa effekter. Vidare förväntas större 

bankverksamheter har högre systematisk risk eftersom de upptar en större andel av marknaden 

men lägre osystematisk risk på grund av att aktiemarknaden värderar att de är för stora för att 

försättas i konkurs. Storlekens effekt på totalrisken är således oklar. 
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Kostnadsineffektivitetsgraden inkluderas som ett mått på den bankverksamhetens operationella 

kostnadseffektivitet samt ledningens kompetensnivå (Baele et al., 2007; Elsas et al., 2010; Sawada, 

2013). Likt Sawada (2013) förväntar sig studien att kostnadsineffektiva bankverksamheter har ett 

lägre marknadsvärde eftersom aktiemarknaden värderar att dessa har svårare att generera 

framtida vinster. Baele et al. (2007) visar att kostnadsineffektiva europeiska bankverksamheter 

uppvisar högre osystematisk risk vilket antas bero på att dessa verksamheter har en sämre 

verksamhetsledning eller teknik. Studien förväntar sig således att kostnadsineffektiva 

bankverksamheter har en högre osystematisk risk. Vidare förväntas sambandet även vara positivt 

med den totala samt systematiska risken. Uppgifter om kostnadsineffektivitetsgraden hämtas 

direkt från Bankscope som beräknar måttet enligt: 

𝑲𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒔𝒊𝒏𝒆𝒇𝒇𝒆𝒌𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒈𝒓𝒂𝒅 = 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂  𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓
𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒆𝒍𝒍𝒂  𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                   (5.14) 

Nettokreditförlustgraden signalerar kvaliteten på utlåningen och är därför ett mått på 

bankverksamhetens företagsspecifika kreditrisk (Baele et al., 2007; Sawada, 2013). 

Nettokreditförlusterna är den summa bankverksamheter avsätter för eventuella förluster som 

utestående lån kan medföra. Pastor (2002) menar att kreditrisken kan mätas genom att se till 

avsättningarna för kreditförluster. Författarna förväntar sig ett positivt samband mellan 

nettokreditförluster och samtliga risker samt ett negativt samband mellan nettokreditförlusterna 

och marknadsvärdet. 

𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒌𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒈𝒓𝒂𝒅 = 𝑵𝒆𝒕𝒕𝒐𝒌𝒓𝒆𝒅𝒊𝒕𝒇ö𝒓𝒍𝒖𝒔𝒕𝒆𝒓
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍  𝒓ö𝒓𝒆ö𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓

                      (5.15) 

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar (ROAA) inkluderas som mått på verksamhetens 

lönsamhet (Sawada, 2013). Studien förväntar sig att en högre lönsamhet höjer 

marknadsvärderingen och samtidigt minimera samtliga risker. Studien tror dessutom att ROAA 

kan korrigera de diversifieringsmått som innehåller negativa intäktsposter. Uppgifter om ROAA 

hämtas direkt från Bankscope som beräknar måttet enligt: 

𝑹𝑶𝑨𝑨 = 𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒓ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓
(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓𝒕   𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂  𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓𝒕 𝟏) 𝟐⁄

                                (5.16) 

Real tillväxt i BNP per capita inkluderas som justering för fluktuationer i konjunkturcykeln (Laeven 

& Levine, 2007). Yang & Tsatsaronis (2012) finner att konjunkturcykeln påverkar 

bankverksamheters aktieavkastningar och tillväxten kan skilja sig emellan europeiska länder. 

Författarna förväntar sig att ett positivt samband mellan BNP-tillväxt och marknadsvärdet samt 

ett negativt samband mellan BNP-tillväxt och samtliga risker då ett bättre ekonomiskt klimat 
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antas uppfattas som positivt av aktiemarknaden. Studien hämtar real BNP per capita i absoluta tal 

och beräknar tillväxten manuellt för varje period. 

Dummyvariabel år inkluderas och kontrollerar för icke observerade tidseffekter samt 

makroekonomiska chocker som påverkat samtliga bankverksamheter (Stiroh, 2006; Sawada, 

2013). Dummyvariabeln förväntas även fånga upp effekter av regleringsförändringar under 

tidsperioden. 

Dummyvariabel land inkluderas och kontrollerar för landsskillnader gällande exempelvis 

bankreglering, ekonomisk tillväxt, inflation, marknadsstorlek samt avkastning på den inhemska 

aktiemarknaden (Laeven & Levine, 2007; Baele et al., 2007). 

Tabell 3 Förväntade samband 

Kontrollvariabler Förväntat 
samband Marknadsvärde Total 

risk 
Systematisk 

risk 
Osystematisk 

risk 

Soliditet Î - - - - 

Soliditet² Î - - - - 

Logaritmerade tillgångar Î Positivt - Positivt Negativt 

Kostnadsineffektivitetsgrad Î Negativt Positivt Positivt Positivt 

Nettokreditförlustgrad Î Negativt Positivt Positivt Positivt 

Genomsnittlig avkastning  
totala tillgångar Î Positivt Negativt Negativt Negativt 

Real tillväxt i BNP per capita Î Positivt Negativt Negativt Negativt 

5.2 Hantering av ekonometriska problem 

5.2.1 Stationära tidsserier 

Då studien använder tidsseriedata för att beräkna riskmåtten blir det därmed viktigt att serierna är 

stationära för att undvika spuriösa regressioner. Serier som uppvisar stationäritet har ett 

medelvärde, varians och kovarians som inte förändras över tiden vilket är ett viktigt antagande 

inom ekonometrin (Verbeek, 2012). Icke-stationära serier har inga asymptotiskt konsistenta OLS-

estimatorer eftersom de har ett medelvärde som förändras över tiden. Detta gör att OLS-

estimatorerna inte konvergerar mot populationsvärdet när antalet observationer ökar (Verbeek, 

2012). Icke-stationära serier är dessutom problematiska då förklaringsgraden och t-värdena blir 

missvisande samt regressionsresultaten meningslösa (Gujarati & Porter, 2009). 

Denna studie beräknar riskmåtten med hjälp av aktieavkastningar som är justerade för riskfri 

ränta. Aktieavkastningar uppvisar inga problem med växande eller avtagande medelvärden och 

justeringen för riskfri ränta hjälper även till med att minska eventuell heteroskedasticitet.   
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5.2.2 Multikollinjäritet 

I modellen är det är viktigt att undersöka hur förklaringsvariablerna interkorrelerar för att se ifall 

det finns problematisk multikollinjäritet. Ifall det råder perfekt multikollinjäritet är estimatorerna 

icke-definierbara och dess standardavvikelser oändliga. Om det existerar icke-perfekt 

multikollinjäritet, vilket är mer realistiskt, blir dess standardavvikelser stora relativt 

koefficienterna. Det innebär att koefficienterna blir svåra att estimera och risken ökar att de 

felaktigt förkastas i modellen (Gujarati & Porter, 2009). 

I denna studies modell ingår flera förklarings- och kontrollvariabler vilket kan innebära problem 

ifall variablerna uppvisar en för hög grad av korrelation. Multikollinjäritet kan även uppstå om 

modellen är ”överdefinierad” (overdeterminated) eller att många av variablerna delar en 

gemensam trend (Gujarati & Porter, 2009). Författarna studerar bland annat korrelationsmatrisen 

för att avgöra om det existerar multikollinjäritet som kan skapa problem. Dessutom beaktas 

förklaringsgraden och t-värdena eftersom en hög förklaringsgrad med få signifikanta t-värden 

indikerar på problem med multikollinjäritet. För att undvika en överdefinierad modell används 

sparsamma modeller med avseende på kontrollvariablerna. 

5.2.3 Heteroskedasticitet och autokorrelation 

Heteroskedasticitet innebär att variansen inte är konstant vilket kan förekomma i paneldata då 

tvärsnitten (bankverksamheterna) är heterogena. Heteroskedasticitet kan bland annat uppstå på 

grund av förekomst av outliers eller att regressionsmodellen är felaktigt specificerad. En 

regressionsmodell kan uppvisa heteroskedasticitet på grund av att en viktig förklaringsvariabel har 

utelämnats vilket gjort modellen felaktigt specificerad (Gujarati & Porter, 2009). Förekomst av 

heteroskedasticitet påverkar inte OLS-estimatorn då den ändå är asymptotiskt normalfördelad. 

Däremot ökar variansen och skattningen bli ineffektiv. Faran som uppstår är att skattade 

koefficienter felaktigt förkastas eftersom högre varians ger lägre t- och F-värden (Gujarati & 

Porter, 2009). 

Autokorrelation är inte nödvändigtvis ett problem i paneldata men om det förekommer så är det 

oftast så kallad spatial autokorrelation; korrelation mellan enheterna, istället för seriekorrelation; 

korrelation över tiden (Gujarati & Porter, 2009). För att upptäcka autokorrelation studeras ofta 

Durbin-Watson men paneldataregressioner tenderar att visa låga värden för Durbin-Watson 

vilket skulle indikera på positiv autokorrelation även om så inte är fallet (Gujarati & Porter, 2009). 

För att hantera eventuell heteroskedasticitet i modellen rensas outliers i datamaterialet, något som 

även kan ta bort eventuell autokorrelation. Modellen använder även robusta standardavvikelser 
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med hjälp av White Period för att hantera både heteroskedasticitet och autokorrelation som finns 

mellan bankverksamheterna i ett tvärsnitt. Användandet av White Period innebär inte något 

problem för datamaterialet eftersom antalet tvärsnitt är många, vilket är en förutsättning för att 

White Period ska kunna användas (Verbeek, 2012). De robusta standardavvikelserna används i 

enlighet med tidigare empirisk forskning (Laeven & Levine, 2007; Baele et al., 2007; Elsas et al., 

2010; Sawada, 2013). 

I paneldata kan autokorrelation vara svårt att identifiera speciellt då paneldatan är kort och 

innehåller många tvärsnitt. Seriekorrelation kan existera för somliga bankverksamheter i studiens 

datamaterial, men inte för andra. Det blir därför tidskrävande att identifiera eventuella 

bankverksamheter som uppvisar sådana egenskaper samt komplicerat att korrigera modellen utan 

att förlora för många frihetsgrader. Eftersom autokorrelation inte medför stora problem i korta 

paneldata väljer denna studie att nöja sig med att rensa för outliers och tillämpa robusta 

standardavvikelser. 

5.2.4 Endogenitet och kausalitet 

“A proper evaluation of the effect of diversification on the firm value should take into account the firm-specific 

characteristics that bear both the firm value and the decision to diversify.”  

(Campa & Kedia, 2002, s. 1731) 

Endogenitet innebär att skattning blir bias om någon icke-observerad variabel har utelämnats 

från modellen men som är korrelerad med beroende och oberoende variabler. OLS kan inte 

kontrollera för detta och problem kan då uppstå för att regressionerna tillskriver de observerade 

förklaringsvariablerna felaktiga och missvisande förklaringssamband (Verbeek, 2012). Stiroh 

(2006) beskriver risken i att förändringar av värde-, risk- och diversifieringsmåtten är resultat av 

samma externa chocker.  

För att hantera dessa endogenitetsproblem väljer denna studie att i enlighet med tidigare 

forskning att lagga förklaringsvariablerna en period (Stiroh, 2006; Baele et al., 2007; Sawada, 

2013). För att ytterligare undersöka eventuella signifikanta samband studerar författarna 

eventuella orsakssamband, att den ena variabeln orsakar verkan i den andra (Gujarati & Porter, 

2009) med hjälp av Grangers kausalitetstest. Författarna väljer att använda en lagg vid 

estimationen eftersom förklaringsvariablerna laggas en period i modellen. 
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5.3 Metodkritik 

5.3.1 Metodval 

Valet av OLS-regressioner tillsammans med dummyvariabler för tid och land kan kritiseras för att 

inte kontrollera all heterogenitet i paneldatan. De närmsta alternativen hade varit en “fixed-effect 

least squares dummy variable”-modell eller en “fixed-effect within group”-modell som låter 

tvärsnitten få unika intercept (Gujarati & Porter, 2009). Dessa modeller väljs bort på grund av att 

de skulle uppta för många frihetsgrader. Med hjälp av kontrollvariablerna samt tids- och 

landsdummyvariablerna tror författarna att modellen ändå kan hantera heterogeniteten som 

förväntas existera mellan bankverksamheterna. 

“Random effects”-modellen väljs främst bort eftersom den till författarnas kännedom inte 

förekommit i tidigare empirisk forskning. “Dynamic panel GMM”-modellen väljs bort för att den 

innebär praktiska komplikationer då modellen bygger på användandet av exogena 

instrumentvariabler. Författarna finner det är svårt att motivera valet av exogena och relevanta 

variabler som påverkar både de beroende och oberoende variablerna. Båda modellerna bygger 

även på att datamaterialet är balanserat vilket datamaterialet inte är i den här studien. Detta 

motiverar valet av OLS-regressioner med dummyvariabler för tid och land. 

5.3.2 Beroende variabler 

Studiens val av att använda värderings- och riskmått beräknade utifrån aktiemarknadsdata kan 

dels kritiseras eftersom det bygger på att aktiemarknaden är effektiv och att marknadsvärdet är en 

neutral värdering av nuvärdet av de framtida kassaflödena. Det kan även kritiseras för att det 

exkluderar bankverksamheter som inte är börsnoterade. Det skulle kunna innebära att 

datamaterialet exkluderar vissa verksamheter eller att urvalet kan skilja sig åt mellan länder. 

Författarna identifierar tre argument till varför marknadsvärden från aktiemarknaden är bättre för 

studiens syfte. Marknadsbaserade värden inkluderar förväntningar om framtida vinster och är på 

så sätt framåtblickande. Alternativet att använda bokföringsmässiga värden som inte skulle 

exkludera icke-börsnoterade bankverksamheter skulle däremot innebära att historisk data 

används som beskriver det förflutna (Stiroh, 2006). För det andra tillåter marknadsvärden större 

jämförbarhet mellan företag och över tid eftersom verksamheter till liten del kan påverka dessa 

värden. Skillnader i redovisningsmetoder gör att bokförda värden blir svåra att jämföra mellan 

bankverksamheter och över tiden. För det tredje möjliggör aktiepriserna att studien kan utvärdera 

effekten av intäktsdiversifieringen på total, systematisk och osystematisk risk. 

  



38 

5.3.3 Förklaringsvariabler 

Diversifieringsmått 
De intäktsbaserade diversifieringsmåtten har i tidigare empirisk forskning kritiserats för att ge 

missvisande svar då provisionsintäkterna används netto istället för brutto (Laeven & Levine, 

2007). Eftersom nettointäkterna redovisas efter avdrag för kostnader tar diversifieringsmåttet 

hänsyn till provisionsintäkternas lönsamhet, vilket påverkar måtten för intäktsdiversifiering. 

Däremot finner Elsas et al. (2010) att ‘fee incomes’ och ‘trading incomes’ kostnader bara utgör 5 

till 15 % av bruttointäkterna, vilket betyder att det inte är en stor skillnad mellan 

provisionsintäkterna netto och brutto. 

Kontrollvariabler 
Kontrollvariabeln ‘logaritmerade tillgångar’ kan kritiseras eftersom vissa tillgångar inte syns i 

bankverksamheternas balansräkning (Laeven & Levine, 2007). Ett alternativt storleksmått som 

Laeven & Levine (2007) har använt sig av är ‘logaritmerade rörelseintäkter’. Fördelen med 

rörelseintäkterna är att de bättre inkluderar de tillgångar som inte syns i balansräkningen. Denna 

studie väljer däremot att använda ‘logaritmerade tillgångar’ av två anledningar. För det första 

identifierar författarna att antalet observationer skulle minska då rörelseintäkterna ibland varit 

negativa och inte är möjliga att logaritmera. För det andra är korrelationen mellan ‘logaritmerade 

tillgångar’ och ‘logaritmerade rörelseintäkter’ hög (0,979) vilket betyder att de till stor del ger 

samma beskrivning. 
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6 Data 
Kapitlet inleds med en presentation av varifrån data samlas in, vilka initiala avgränsningar som 

görs och vilken data som används i multifaktormodellen. Därefter redogörs för hur författarna 

filtrerar bort data ur materialet. Till sist presenteras kritik och en diskussion som har förts kring 

datainsamlingen och datafiltreringen. 

6.1 Datainsamling 

6.1.1 Datakällor 

Data som använts till värderingsmåtten, diversifieringsmåtten och kontrollvariablerna hämtas 

från databasen Bankscope som tillhandahålls av Bureau van Dijk. Riskfri ränta, aktiepriser, 

aktieindex samt ränteindex hämtas från Thomson Reuters Datastream. Information om uppköp, 

hopslagningar samt kompletterande insamling av företagsspecifik data hämtas från Thomson 

Reuters Eikon. Från Världsbankens hemsida hämtas data över BNP per capita i absoluta siffror. 

6.1.2 Datamaterialets avgränsningar 

Data från de finansiella rapporterna inhämtas från databasen Bankscope utifrån kriterierna: 

aktiva, europeiska och börsnoterade bankverksamheter under tidsperioden 2005 till 2012. Detta 

ursprungliga material omfattar i det första skedet data från totalt 523 bankverksamheter från 38 

länder i Europa. Samtlig data som inhämtas för tidsperioden är i dollar för att utgå ifrån en 

enhetlig valuta. 

Längden på tidsperioden tillåter studien att utvärdera en långsiktig effekt av intäktsdiversifiering 

på bankverksamheternas marknadsvärdering och variation i aktiepriserna, samt motiveras av 

tidigare forskning (Stiroh, 2006; Laeven & Levine, 2007). Vidare finner studien att längden på 

tidsperioden är motiverad med hänsyn till att den inkluderar olika typer av ekonomiska 

förhållanden; ekonomisk välgång under 2005 och 2006, finanskrisen under 2007 och 2008 samt 

ekonomisk återhämtning mellan 2009 till 2012.15  

Valet av geografiskt område motiveras av att europeiska bankverksamheter har haft en mycket 

liknande påverkan av ‘The Second Banking Directive’ gällande avregleringar möjligheter till 

intäktsdiversifiering. Europeiska bankverksamheter har således haft möjligheten att under en 

längre tid anpassa sina verksamheter efter dessa regleringar.  

                                                 
15 Ytterligare motivering till studiens tidsperiod är att nödvändig data saknas i Bankscope för 2013 och tidsperioden 
innan 2005. Exempelvis saknas data över bankverksamheternas totala tillgångar för 69 till 80 % av samtliga 
bankverksamheter under varje år från 1998 till 2003. 
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6.1.3 Data i multifaktormodellen 

Nedan presenteras den data som har använts i multifaktormodellen. 

𝑹𝒊,𝒕 = 𝜶 + 𝜷𝒎,𝒕   × 𝑹𝒎,𝒕 + 𝜷𝒓,𝒕 × 𝑹𝒓,𝒕 + 𝜺𝒊,𝒕    (6.1) 

Aktiepriserna inhämtas på dagsbasis i enlighet med Baele et al. (2007) samt Sawada (2013). De 

inhämtade aktiepriserna är justerade för “capital operations”, exempelvis splittar. 

Aktieavkastningarna (𝑹𝒊,𝒕) är i excess return, det vill säga att de subtraheras med en riskfri ränta. 

Den riskfria räntan som används för att beräkna excess return inhämtas i form av yielden från en 

sexmånaders statsobligation i eurodollar. Eftersom övrig data är inhämtad i dollar ska denna 

ränta motsvara den riskfria ränta i Europa som en investerare har möjlighet att allokera sitt 

kapital till. Den riskfria räntan skalas ned på dagsbasis för att bli applicerbar på 

dagsavkastningarna. 

Aktieindexet motsvaras av det breda europeiska bankindexet STOXX Europe 600 Banks. Med 

hänsyn till uppsatsen syfte att studera hur aktiemarknaden värderar intäktsdiversifiering bör 

aktieindexet avspegla just bankverksamheter och inte hela marknaden. Ett brett europeiskt 

aktieindex lämpar sig väl då studiens datamaterial utgörs av bankverksamheter från flera 

europeiska länder. Aktieindexets avkastningar (𝑹𝒎,𝒕) är i excess return, det vill säga att de 

subtraheras med en riskfri ränta. 

Ränteindexet som inhämtas är iBOXX Euro Overall Index All Maturities. 16 Utvecklingen av 

ränteindexet (𝑹𝒓,𝒕) ämnar fånga upp ränteförändringar som kan påverka variationen i 

aktiepriserna (Flannery & James, 1984). Räntevariabelns betavärde används inte i denna studie. 

 

 

 

 

                                                 
16 Studien har även testat att tillämpa multifaktormodeller med andra räntevariabler. Gällande multifaktormodellerna 
har ett 10-årigt tyskt statsobligationsindex samt ett 10-årigt EMU-statsobligationsindex testats som räntevariabler. 
Vidare har även “term spread”-variabler testats i enlighet med Flannery & James (1984). Studien testar då spreaden 
mellan en schweizisk 10-, och 1-årig statsobligation; en amerikansk 10-, och 1-årig statsobligation; en fransk 10-, och 
1-årig statsskuldväxel samt en fransk 10-årig och 6-månaders statsskuldväxel. Dessa samtliga tester visar att 
multifaktormodellen med statsobligationsindexet iBOXX Euro Overall Index All Maturities som räntevariabel ger 
högst justerad förklaringsgrad. 
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6.2 Datafiltrering 
I enlighet med tidigare forskning tillämpas en viss filtrering av det inhämtade datamaterialet 

(Laeven & Levine, 2007; Baele et al., 2007; Elsas et al., 2010; Sawada, 2013). Eftersom vissa 

bankverksamheter saknar nödvändig data har denna studie även varit tvungen att avvika från 

justeringar som gjorts i tidigare empirisk forskning. Således medför eventuell bristfällig 

information att studiens urval påverkas. Efter att filtreringen enligt Tabell 4 tillämpas, består det 

slutgiltiga materialet av data utifrån totalt 103 bankverksamheter från 24 länder.17  

Tabell 4 Datafiltreringsprocess 

  Kronologisk filtreringsordning 

1. Bankverksamheter som saknar nödvändig data exkluderas 

2. Bankverksamheter vars totala tillgångar inte uppgår till minst 100 miljoner dollar exkluderas 

3. Bankverksamheter med aktiepriser som inte förändras minst 80 % av handelsdagarna under respektive studerat 
år exkluderas 

4. Bankverksamheter utan koppling till intäktsdiversifiering exkluderas 

5. Aktieavkastningar på datum då uppköp eller hopslagningar tillkännagivits exkluderas från  
riskskattningarna 

6. Outliers exkluderas 

Den första filtreringen exkluderar bankverksamheter som saknar nödvändigt datamaterial från 

Bankscope, Thomson Reuters Datastream samt Thomson Reuters Eikon under tidsperioden 

2005 till 2012. Bankverksamheter exkluderas som saknar grundläggande bokföringsmässig data 

från Bankscope för mer än ett år18 samt att ytterligare bankverksamheter exkluderas på grund av 

bristfällig information i Thomson Reuters Datastream. Denna filtrering tillämpas på grund av att 

avsaknaden av data inte ska påverka studiens resultat. Eftersom denna studie behöver data över 

aktiepriserna för att utvärdera hur intäktsdiversifiering påverkar variationen i aktiepriserna, 

inkluderas endast bankverksamheter vars aktiepriser finns tillgängliga i Thomson Reuters 

Datastream eller Thomson Reuters Eikon. 

Den andra filtreringen görs enligt Laeven & Levine (2007) där storleken på tillgångarna måste 

uppgå till minst 100 miljoner dollar. Elsas et al. (2010) menar att eftersom Bankscope får datan 

inrapporterad mer frekvent från vissa länder kan information om mindre bankverksamheter vara 

biased åt dessa länder. Genom att exkludera dessa mindre bankverksamheter ökar 

                                                 
17 De 24 länderna är Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Malta, 
Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, 
Turkiet, Tyskland och Österrike. 
18 Nettokreditförluster är ett undantag då datan har varit övergripande bristfällig för samtliga bankverksamheter. Detta 
mått har ansetts för viktigt att exkludera med hänsyn till att tidigare forskning har tillämpat liknande mått (Baele et 
al., 2007; Sawada, 2013). 
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jämförbarheten mellan bankverksamheter från olika länder samt att urvalet blir mer inriktat mot 

verksamheter som har större möjlighet att påverka deras strategiska val av verksamhetsinriktning.  

Som tredje filtrering justeras aktiepriser som är orörliga eftersom studien beräknar aktiepriserna 

på dagsbasis (Baele et al., 2007; Sawada, 2013). Eventuell orörlighet kan ge missvisande resultat 

för intäktsdiversifieringens effekt på variationen i aktiepriserna varför denna studie följer Sawada 

(2013) och inkluderar endast bankverksamheter vars aktiepris har förändrats 80 % av 

handelsdagarna under respektive studerat år.  

Som fjärde filtrering exkluderas vissa bankverksamheter, i enlighet med Laeven & Levine (2007), 

som inte anses relaterade för att studera intäktsdiversifiering. Utifrån Bankscopes klassificering på 

verksamheternas specialisering filtreras “central banks” samt islamiska banker. Studien förväntar 

sig inte att centralbanker samt islamiska banker bedrivs under samma förutsättningar som 

resterande urval. Vidare menar Laeven & Levine (2007) att islamiska bankers bokföringsmässiga 

data inte matchar övriga bankverksamheters data, varför studien finner det motiverat att 

exkludera dessa. 

Den femte filtreringen görs på grund av uppköp samt hopslagningar. Studiens tillvägagångssätt 

skiljer sig relativt tidigare forskning i bemärkelsen att aktieavkastningarna för samtliga datum då 

uppköp samt hopslagningar har tillkännagivits exkluderas från datamaterialet. Totalt exkluderas 

1003 dagsavkastningar mellan perioden 2005 till 2012. Detta görs på grund av att resultaten inte 

ska bli missvisande då uppköp samt hopslagningar kan få aktiepriserna att förändras markant 

vilket påverkar variationen i aktiepriserna. Tidigare forskning har bland annat justerat för uppköp 

samt hopslagningar genom exkludera en bankverksamhet från och med den tidpunkt då 

tillgångarna stigit med en viss procent, vilket ska indikera på ett uppköp eller en hopslagning har 

skett (Laeven & Levine, 2007; Sawada, 2013). Denna justering anses för trivial med hänsyn till att 

denna studie inkluderar finanskrisen i den studerade perioden. Finanskrisen påverkade 

bankverksamheters aktiepriser kraftigt och denna studie föredrar att mer noggrant justera för 

uppköp samt hopslagningar som faktiskt inträffat under tidsperioden. En noggrann filtrering görs 

för att inte exkludera bankverksamheter vars tillgångar förändrats på grund av andra orsaker än 

uppköp samt hopslagningar. 

Den sjätte filtreringen justerar för outliers i datamaterialet. Studien väljer att filtrera bort värden 

som befinner sig 3,5 standardavvikelser, istället för 4 standardavvikelser (Laeven & Levine, 2007), 

ifrån urvalets ursprungliga medelvärden. På så sätt exkluderas eventuellt missvisande värden som 

kan påverka regressionerna. 
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6.3 Datakritik 

6.3.1 Datainsamling 

Den första kritiken gällande datainsamlingen hade varit att inhämta information om finansiella 

rapporter ifrån databasen Thomson Reuters Worldscope (Laeven & Levine, 2007). Till skillnad 

från Bankscope tillhandahåller Thomson Reuters Worldscope specifik data för 

bankverksamheternas olika tjänster med hjälp av Standard Industrial Classification-koder (SIC) 

vilket förefaller sig som fördelaktigt för att särskilja verksamhetstjänster och därmed mäta 

intäktsdiversifiering. Databasen inkluderar även bankverksamheter som inte är börsnoterade. 

SIC-koderna används dock främst till att klassificera icke-finansiella verksamheter och vilka 

industrier de är verksamma inom. Dessa uppgifter är även självrapporterade vilket kan medföra 

en viss bias i skillnader mellan vad bankverksamheterna rapporterar och i vilken utsträckning de 

faktiskt erbjuder tjänsterna. Med hänsyn till detta föredrar denna studie det tillgängliga 

alternativet Bankscope som flertalet av tidigare empirisk forskning har tillämpat (Laeven & 

Levine, 2007; Baele et al., 2007; Elsas et al., 2010). Bankscope tillhandahåller dels 

bokföringsmässig data som har legat till grund för flertalet tidigare forskningsstudier inom 

området (DeYoung & Roland, 2001; Stiroh, 2004; Stiroh & Rumble, 2006; Lepetit et al., 2008), 

men även aktiemarknadsdata i enlighet med andra forskningsstudier (Stiroh, 2006; Laeven & 

Levine, 2007; Baele et al., 2007; Elsas et al., 2010; Sawada, 2013). Ett annat insamlingssätt hade 

även varit att manuellt skaffa all nödvändig data från bankverksamheternas finansiella rapporter 

för att på så sätt undvika eventuell inrapporteringsbias. Det hade dock varit för tidskrävande att 

manuellt insamla det omfattande datamaterialet som Bankscope tillhandahåller. 

Den andra kritiken mot datainsamlingen är att studien tillämpar det breda aktieindexet STOXX 

Europe 600 Banks i syfte att beskriva den europeiska aktiemarknaden för bankverksamheter. På 

grund av att denna studie inkluderar vissa bankverksamheter som inte omfattas av indexet är den 

justerade förklaringsgraden för dessa låg vid skattningarna av systematisk samt osystematisk risk. 

Studien anser dock att detta är ofrånkomligt då det till studiens kännedom inte har funnits ett 

bättre skildrande index än STOXX Europe 600 Banks.19  

Den tredje kritiken berör aktiepriserna som inhämtas på dagsbasis. Detta kan medföra att 

eventuellt “brus” förekommer i datan på grund av tillfälliga faktorer påverkat aktierörelserna. 

Studien motiverar detta tillvägagångssätt med hänsyn till att flertalet observationer krävs för att 

                                                 
19 Aktieindexet MSCI Europe Banks kunde inte lika väl förklara variationen i aktiepriserna.  
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årligen skatta systematisk samt osystematisk risk. Vidare understödjs tillvägagångssättet av Baele 

et al. (2007) samt Sawada (2013) som studerar variationen i aktiepriserna utifrån dagskurser.  

6.3.2 Datafiltrering 

Den första kritiken gällande datafiltreringsprocessen är huruvida denna studies slutgiltiga 

datamaterial är ett urval som avspeglar europeiska bankverksamheter. Vid filtreringsprocessens 

första steg har exempelvis flera verksamheter som saknat grundläggande bokföringsmässig data 

för mer än ett år exkluderats ur studien. Vidare fokuseras urvalet mot större bankverksamheter då 

den andra filtreringen har exkluderat verksamheter vars tillgångar understigit 100 miljoner dollar. 

Eftersom denna studie studerar börsnoterade bankverksamheter med avseende att undersöka 

variationen i deras aktiepriser, har exkludering på grund av stillastående aktier minskat antalet 

bankverksamheter i studien. Vidare när icke-relaterade bankverksamheter samt outliers har 

exkluderats blir det slutgiltiga datamaterialet mer homogent. Gällande filtreringen för uppköp 

samt hopslagningar kan det slutgiltiga datamaterialet inneha en viss “överlevnadsbias”, det vill 

säga att det slutgiltiga datamaterialet endast innehåller bankverksamheter som varken har blivit 

uppköpta eller gått i konkurs. Dock anser studien att den tillämpade filtreringen har varit 

nödvändig för att få tillförlitliga resultat. I det slutgiltiga datamaterialet ingår, trots kritiken ovan, 

bankverksamheter av varierande storlek samt från olika länder vilket understödjer att studiens 

urval är väl skildrande för europeiska bankverksamheter.  

Den andra kritiken gäller datamaterialet under finanskrisen. Då finanskrisen eventuellt medförde 

att flera av värdena varierade i större omfattning än de övriga åren, kan filtreringen eventuellt ha 

justerat för outliers som endast uppkom i samband med finanskrisen. Dock har det inte enligt 

studien förekommit någon systematik i justeringen av värden just för finanskrisen vilket talar för 

att studiens datamaterial skildrar hela tidsperioden för europeiska bankverksamheter.  

Den tredje kritiken gäller bristfällig justering av uppköp och hopslagningar för värderingsmåtten 

Tobins Q och ME/BE. Under den studerade tidsperioden har många transaktioner skett och 

studien finner inget effektivt sätt för att hantera dessa. I den tidigare empiriska forskningen 

saknas det underlag för en effektiv hantering. Å andra sidan påverkar transaktioner både 

marknadsvärdet och det bokförda värdet på totala tillgångar. Detta gör det svårt och omfattande 

att undersöka effekten på värderingsmåtten för varje transaktion, varför studien inte justerar för 

detta. 

Som fjärde kritik identifierar studien det problem som uppstår när bankverksamheternas totala 

rörelseresultat är negativt. Eftersom de intäktsbaserade diversifieringsmåtten sätts i relation till 
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det totala rörelseresultatet, kan nivån av intäktsdiversifiering bli missvisande om det totala 

rörelseresultatet är negativt. Genom att inkludera avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 

(ROAA) förväntar sig studien dock att denna kontrollvariabel ska korrigera eventuellt 

missvisande värden. 
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7 Resultat & analys 
Kapitlet börjar med att presentera dataurvalet som används i regressionerna. Därefter presenteras 

först resultaten från paneldataregressionerna som mäter effekten på aktiemarknadens värdering 

och sedan variationen i aktiepriserna för hela tidsperioden. Resultaten presenteras tillsammans 

med en analys och ett test för ekonomisk signifikans. Det följs av resultaten för skillnaderna i 

effekten av intäktsdiversifieringen under och efter finanskrisen. Avslutningsvis presenteras 

resultaten från Grangers kausalitetstest. 

7.1 Statistik 
Tabell 5 Deskriptiv statistik över dataurvalet 
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Värderingsmått               

Tobins Q 717 1,02 0,09 1,00 0,69 1,61 -1,5% 

ME/BE 706 1,20 0,79 1,06 -0,78 4,70 -16,6% 

Riskmått               

Total risk 714 0,03 0,01 0,02 0,00 0,07 6,4% 

Systematisk risk 721 0,57 0,43 0,55 -0,19 1,78 -7,3% 

Osystematisk risk 714 0,02 0,01 0,02 0,00 0,06 5,2% 

Värderings- och riskmått               

Sharpekvot 720 -0,33 1,08 -0,30 -3,45 2,98 -6,2% 

Diversifieringsmått               

Lån/Totala tillgångar 721 0,55 0,23 0,60 0,01 0,96 0,8% 

Lån/Totala intäktsbringande tillgångar 721 0,59 0,24 0,65 0,01 0,94 1,1% 

Totala provisionsintäkter/Totala rörelseintäkter 715 0,43 0,20 0,39 -0,22 1,00 -3,1% 

Fee income/Totala rörelseintäkter 718 0,32 0,17 0,28 -1,16 1,33 -0,2% 

Trading income/Totala rörelseintäkter 713 0,05 0,20 0,04 -2,86 1,19 -6,7% 

Övriga provisionsintäkter/Totala rörelseintäkter 713 0,06 0,15 0,04 -2,46 1,09 -14,3% 

Kontrollvariabler               

Soliditet 702 0,08 0,05 0,07 -0,05 0,40 -1,3% 

Soliditet² 702 0,01 0,02 0,00 0,00 0,16 -3,1% 

Logaritmerade tillgångar 721 17,20 2,41 17,12 10,81 22,06 0,2% 

Kostnadsineffektivitetsgrad 712 0,63 0,16 0,60 0,23 1,63 1,6% 

Nettokreditförlustgrad 704 0,12 0,18 0,08 -0,37 1,67 15,5% 

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 705 0,01 0,01 0,01 -0,06 0,07 -12,0% 

Real tillväxt i BNP per capita 719 0,01 0,03 0,01 -0,09 0,10 0,7% 
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Författarna noterar från den deskriptiva statistiken i Tabell 5 att paneldataregressionerna innehåller många observationer för varje variabel vilket gör 

resultaten mer stabila och tillförlitliga. Korrelationsmatrisen enligt Tabell 6 indikerar att logaritmerade totala tillgångar och soliditet kan utgöra ett 

problem med multikollinjäritet. Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar (ROAA) ser ut att kunna skapa problem med multikollinjäritet eftersom 

korrelationen är relativt hög med flera variabler. 

Tabell 6 Korrelationsmatris 

Variabel L/TT L/TIT TPI/TRI FI/TRI TI/TRI ÖPI/TRI SOL SOL2 LNTT KI NKF ROAA BNP 

Lån/Totala tillgångar 1,00                         

Lån/Totala intäktsbringande tillgångar 0,99 1,00 

          

  

Totala provisionsintäkter/Totala rörelseintäkter -0,62 -0,61 1,00                     

Fee income/Totala rörelseintäkter -0,53 -0,53 0,66 1,00 

        

  

Trading income/Totala rörelseintäkter -0,17 -0,16 0,46 -0,06 1,00                 

Övriga provisionsintäkter/Totala rörelseintäkter -0,13 -0,12 0,23 -0,15 -0,36 1,00 

      

  

Soliditet -0,17 -0,15 0,30 0,32 0,12 -0,07 1,00             

Soliditet² -0,21 -0,20 0,36 0,33 0,16 -0,03 0,93 1,00 

    

  

Logaritmerade totala tillgångar -0,02 -0,02 -0,10 -0,25 0,02 0,15 -0,57 -0,44 1,00         

Kostnadsineffektivitetsgrad -0,26 -0,25 0,18 0,31 -0,12 0,04 0,05 0,12 -0,17 1,00 

  

  

Nettokreditförlustgrad 0,19 0,20 -0,31 -0,24 -0,08 -0,09 -0,16 -0,12 0,15 0,09 1,00     

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar -0,24 -0,24 0,27 0,24 0,11 0,00 0,41 0,30 -0,18 -0,48 -0,47 1,00   

Real tillväxt i BNP per capita -0,10 -0,10 0,09 0,06 -0,01 0,07 0,08 0,03 -0,13 -0,07 -0,38 0,32 1,00 
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7.2 Hur intäktsdiversifiering påverkar aktiemarknadens värdering 

7.2.1 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och Tobins Q 

Tabell 7 Paneldataregressioner – Tobins Q 

Beroende variabel: Tobins Q                 
Regression [1] [2] [3] [4] 
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,139 *** 
     

  
  0,036         
Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 

  
-0,133 *** 

   
  

    0,034       
Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

    
0,117 *** 

 
  

      0,041     
Fee income / Totala rörelseintäkter 

      
0,234 *** 

        0,052   
Trading income / Totala rörelseintäkter 

      
-0,008   

        0,031   
Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

      
-0,021   

        0,050   
Kontrollvariabler 

       
  

Soliditet 0,220 
 

0,235 
 

0,255 
 

0,269 * 
  0,168  0,165  0,169  0,162   
Soliditet ² 

       
  

           
Logaritmerade totala tillgångar -0,011 *** -0,011 *** -0,008 ** -0,004 * 
  0,004  0,004  0,004  0,003   
Kostnadsineffektivitetsgrad -0,147 *** -0,145 *** -0,109 *** -0,142 *** 
  0,037  0,037  0,035  0,039   
Nettokreditförlustgrad 

       
  

           
Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 

       
  

           
Real tillväxt i BNP per capita 

       
  

           
Konstanten 1,331 *** 1,325 *** 1,139 *** 1,066 *** 
  0,092 

 
0,091 

 
0,064 

 
0,056   

  
       

  
Antal observationer 690 690 690 685 
R² 0,550 0,551 0,505 0,566 
R² justerat 0,527 0,528 0,480 0,542 
Antal banker 103 103 103 103 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. Siffrorna i kursivt 
anger de robusta standardavvikelserna för respektive variabel. För regression [1] och [2] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Paneldataregressioner med samtliga kontrollvariabler 
presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla regressioner men presenteras inte. ‘Soliditet’ är 
nästan statistiskt signifikant på 10 % nivå i regression [1], [2] och [3]. Variabeln har trots allt inkluderats i samtliga regressioner 
eftersom den hjälper övriga variabler att förklara Tobins Q samt höjer märkbart förklaringsgraden.  

  



49 

Resultat 
I Tabell 7 presenteras resultatet från de fyra regressionerna som undersöker sambandet mellan 

intäktsdiversifiering och aktiemarknadens värdering när Tobins Q används som beroende 

variabel. Samtliga av de fyra regressionerna visar på statistiskt signifikanta samband mellan 

diversifieringsmåtten och Tobins Q, det vill säga att aktiemarknaden uppfattar 

intäktsdiversifiering som positivt. De negativa koefficienterna för diversifieringsmåttet i 

regression [1] och [2] (p<0,01) beskriver ett positivt samband mellan högre intäktsdiversifiering 

och ett högre Tobins Q. Studien förväntade sig att koefficienterna skulle skilja sig åt på grund av 

deras utformning och regressionerna visar att de skiljer sig marginellt. En högre andel 

provisionsintäkter innebär ett högre Tobins Q enligt regression [3]. Att regression [1], [2] och [3] 

visar samma samband styrker resultatet att provisionsintäkterna har en positiv effekt på 

aktiemarknaden. Genom uppdelningen av provisionsintäkterna i regression [4] visar sig ‘fee 

income’ och Tobins Q har ett positivt samband som är statistiskt signifikant (p<0,01). ‘Trading 

income’ och ‘övriga provisionsintäkter’ har inget statistiskt signifikant samband med Tobins Q.  

Resultatet skiljer sig från Laeven & Levine (2007) som visar att intäktsdiversifiering har en 

negativ effekt på marknadsvärderingen, det vill säga att aktiemarknaden förväntar sig att ett större 

fokus mot provisionsintäkter har en negativ effekt på framtida vinster. Däremot överensstämmer 

denna studies resultat med de resultat utifrån japanska bankverksamheter som Sawada (2013) 

presenterar. Dock framstår effekten vara större för europeiska bankverksamheter, då denna 

studies koefficient för totala provisionsintäkter är 0,117 (p<0,01) jämfört med 0,025 (p<0,05) 

(Sawada, 2013). Effekten av intäktsdiversifiering framstår även vara större med avseende på ‘fee 

income’ där koefficienten är 0,234 (p<0,01) jämfört med 0,076 (p<0,1) (Sawada, 2013). Däremot 

finner Sawada (2013) ett statistiskt signifikant resultat för ‘trading income’ (p<0,05), något som 

denna studie inte identifierar. 

Analys 
Enligt författarna indikerar resultaten på att aktiemarknadens värdering kan förklaras utifrån 

diversification hypothesis (Hawawini & Swary, 1990). Genom ledningens strategiska beslut om att 

intäktsdiversifiera bankverksamheten förväntar sig aktiemarknaden att marknadsvärdet kommer 

att maximeras. 

En förklaring till att studiens resultat skiljer sig från Laeven & Levine (2007) kan vara att 

dataurvalet för denna studie inkluderar bankverksamheter i Europa som under en lång tid haft 

möjligheten att anpassa verksamheterna för att skapa värde genom intäktsdiversifiering. ‘The 

Second Banking Directive’ implementerades år 1989 vilket tidigt skapade förutsättningar för 
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europeiska bankverksamheter. Utvecklingen till de moderna bankverksamheterna har geografiskt 

sett annorlunda ut, till exempel skedde inte motsvarande juridiska förändringar i USA förrän 

1999. Då Laeven & Levine (2007) studerar bankverksamheter från 43 länder inom olika 

geografiska regioner, kan en förklaring därför vara att ägare (principalen) värderar att ledningen 

(agenten) hos europeiska bankverksamheter har haft möjligheten att ackumulera den nödvändiga 

kompetensen för att framgångsrikt tillämpa intäktsdiversifiering.  

En förklaring till att sambandet mellan ‘fee income’ och Tobins Q är statiskt signifikant (p<0,01) 

medan ‘trading income’ inte är det, kan enligt författarna vara att aktiemarknaden anser att ‘fee 

income’ är en mer stabil intäktskälla som är relativt oberoende av bankverksamhetens 

ränteintäkter. Detta skulle innebära att aktiemarknaden anser att framtida vinster från 

verksamheter med höga andelar ‘fee income’ säkrare kan prognostiseras. ‘Fee income’, i form av 

avgifter från kort och administration, kan uppfattas av aktiemarknaden som mer stabila och 

oundvikliga för bankverksamheternas kunder. 

Bankverksamheternas storlek har ett negativt samband med Tobins Q, det vill säga att storleken 

har en negativ effekt på marknadsvärderingen. Det förväntade sambandet var det motsatta, men 

enligt författarna kan sambandet förklaras av att aktiemarknaden anser att ju större 

bankverksamheten är, desto större problem uppstår med manager-utility maximizing i enlighet med 

principal-agentproblematiken (Hawawini & Swary, 1990). En större verksamhet med en mer komplex 

organisationsstruktur kan göra verksamhetens interna resursallokering ineffektiv (Scharfstein, 2000) 

och skapa problem med informationsasymmetrier (Harris et al., 1982). Ledningen i en 

bankverksamhet som erbjuder flera tjänster allokerar resurser mellan verksamheter som ska ge 

avkastning på både lång och kort sikt. Resultatet indikerar att aktiemarknaden uppfattar att 

ledningen kommer misslyckas med att fördela resurser till de tjänster som maximerar företagets 

värde när verksamheten blir större. Kommunikationen kan även försämras inom 

bankverksamheten gällande till exempel kundbehov eller produktinnovation, vilket uppfattas som 

negativt av aktiemarknaden. Dessa nackdelar överstiger då de eventuella fördelarna i form av 

economies of scope, economies of scale samt economies of information i enlighet med synergy 

hypothesis som större verksamheter kan uppleva (Hawawini & Swary, 1990). 

Kostnadsineffektivitetsgraden hjälper till att förklara Tobins Q på en statistiskt signifikant nivå 

(p<0,01). Detta tolkar författarna som att aktiemarknaden anser att mer kostnadsineffektiva 

bankverksamheter har svårare att generera framtida vinster vilket avspeglar sig i en lägre 

marknadsvärdering. Detta överensstämmer med denna studies förväntade samband och vad 

Baele et al. (2007) visar. Baele et al. (2007) menar att det negativa sambandet förklaras av att 



51 

bankverksamheten har en föråldrad teknologi eller en bristande kompetens i ledningen som 

aktiemarknaden bedömer reducera verksamhetens förmåga till att minimera kostnaderna. 

Studiens resultat och denna förklaring stärker därför den teoretiska infallsvinkeln kring hur 

principalens agerande påverkar marknadsvärdet.  

Soliditeten är endast statistiskt signifikant för regression [4] (p<0,1) även om variabeln nästan är 

statistisk signifikant i de övriga regressionerna. Baele et al. (2007) menar att soliditeten har ett 

positivt samband med marknadsvärdet medan Sawada (2013) finner att sambandet är negativt. 

Den förväntade effekten var därför oviss. En tänkbar förklaring till att soliditeten bara uppvisar 

ett statistiskt signifikant samband för regression [4] är att skuldsättningen är en karakteristika som 

särskiljer bankverksamheter från andra verksamheter, men som också kan skilja sig mellan 

bankverksamheter. Skulderna kan ha en gynnsam effekt genom hävstångseffekter och att de 

omvandlas till andra intäktsbringande produkter. Därför kan skulderna ses som en intäktskälla 

vilket är positivt för verksamheten. Dock kan en låg soliditet öka insolvensrisken, vilket 

aktiemarknaden värderar som negativt, som kan minska marknadsvärderingen.  

Ekonomisk signifikans 
Den ekonomiska signifikansen beskriver vilken effekt intäktsdiversifiering faktiskt har på 

bankverksamheter. Testet jämför två bankverksamheter med olika grader av intäktsdiversifiering 

och mäter skillnaden i Tobins Q, allt annat lika. Den ena bankverksamheten ”Medel” har en 

intäktsdiversifiering och ett Tobins Q som är lika med medelvärdet för dataurvalet. Den andra 

bankverksamheten ”Hög” har en intäktsdiversifiering som är lika med medelvärdet för 

dataurvalet plus en standardavvikelse, och ett Tobins Q som bestäms av koefficienten för 

respektive diversifieringsmått multiplicerat med skillnaden i intäktsdiversifiering. Skillnaden i 

Tobins Q mellan bankverksamheterna sätts i relation till en standardavvikelse för Tobins Q och 

ska beskriva den ekonomiska signifikansen. Logiken bygger på en förflyttning till en högre 

intäktsdiversifiering men författarna implicerar inte ett kausalsamband. Testet är hypotetiskt och 

ämnar bara illustrera den ekonomiska signifikansen. 
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Tabell 8 Ekonomisk signifikans – Tobins Q 

Ekonomisk signifikans av en högre intäktsdiversifiering (Tobins Q) 

Regression [1] [2] [3] [4] [4] [4] 

Diversifieringsmått L/T L/TIT TPI/TRI FI/TRI TI/TRI ÖPI/TRI 

Koefficient diversifieringsmått -0,139 *** -0,133 *** 0,117 *** 0,234 *** -0,008   -0,021   

Standardavvikelse diversifieringsmått 0,230   0,241   0,199   0,174   0,201   0,149   

Standardavvikelse Tobins Q 0,091   0,091   0,091   0,091   0,091   0,091   

                          

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Medel" 

Intäktsdiversifiering 0,547   0,591   0,433   0,318   

 

  

 

  

Tobins Q 1,016   1,016   1,016   1,016           

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Hög". Intäktsdiversifiering = Medelvärdet plus/minus en standardavvikelse 

Intäktsdiversifiering 0,317   0,350   0,632   0,492           

Tobins Q 1,048   1,049   1,040   1,057       

                          

Skillnad i Tobins Q 0,032   0,032   0,023   0,041       

Procentuell skillnad i relation till standardavvikelse Tobins Q 

Ekonomisk signifikans 34,89 %   35,12 %   25,52 %   44,65 %       

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** och ***. Tobins Q för 
bankverksamheten med intäktsdiversifiering ”Hög” beräknas genom diversifieringsmåttets medelvärde minus en standardavvikelse 
för regression [1] och [2], och plus en standardavvikelse för regression [3] och [4]. Båda beräkningarna illustrerar en högre 
intäktsdiversifiering och skillnaden beror bara på måttens utformning. Tabellen presenterar inte den ekonomiska signifikansen för 
de diversifieringsmått som inte är statistiskt signifikanta. 

Den ekonomiska signifikansen av intäktsdiversifiering på Tobins Q tolkar författarna vara 

medelhög eftersom effekten av intäktsdiversifiering, allt annat lika, framstår att ha en betydelse för 

utfallet på Tobins Q. När skillnaden i Tobins Q sätts i relation till en standardavvikelse för 

Tobins Q varierar resultatet mellan 25,52 och 44,65 %. Den ekonomiska signifikansen framstår 

vara större utifrån de tillgångsbaserade måtten. ‘Fee income’ har också en medelhög ekonomisk 

betydelse för Tobins Q.  
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7.2.2 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och ME/BE 

Tabell 9 Paneldataregressioner – ME/BE 

Beroende variabel: ME/BE                 
Regression [1] [2] [3] [4] 
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -1,053 *** 
     

  
  0,254         
Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 

  
-1,030 *** 

   
  

    0,239       
Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

    
1,001 *** 

 
  

      0,299     
Fee income / Totala rörelseintäkter 

      
1,670 *** 

        0,384   
Trading income / Totala rörelseintäkter 

      
0,361   

        0,250   
Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

      
0,023   

        0,384   
Kontrollvariabler 

       
  

Soliditet -1,805 ** -1,724 ** -1,677 * -1,680 * 
  0,869  0,852  0,926  0,918   
Soliditet ² 

       
  

           
Logaritmerade totala tillgångar -0,105 *** -0,104 *** -0,082 *** -0,063 *** 
  0,026  0,025  0,027  0,023   
Kostnadsineffektivitetsgrad -1,005 *** -1,004 *** -0,738 *** -0,896 *** 
  0,260  0,256  0,249  0,264   
Nettokreditförlustgrad 

       
  

           
Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 

       
  

           
Real tillväxt i BNP per capita 3,972 * 3,983 * 4,113 ** 4,074 ** 
  2,102  2,112  1,977  2,051   
Konstanten 4,283 *** 4,266 *** 2,786 *** 2,403 *** 
  0,609 

 
0,596 

 
0,506 

 
0,453   

  
       

  
Antal observationer 677 677 677 672 
R² 0,592 0,595 0,567 0,593 
R² justerat 0,570 0,573 0,545 0,570 
Antal banker 103 103 103 103 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. Siffrorna i kursivt 
anger de robusta standardavvikelserna för respektive variabel. För regression [1] och [2] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Paneldataregressioner med samtliga kontrollvariabler 
presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla regressioner men presenteras inte. 

Resultat 
Tabell 9 presenterar resultaten från regressionerna där ME/BE används som beroende variabel. 

Resultaten stämmer i huvudsak överens med de samband som regressionerna för Tobins Q 

visade; sambandet mellan intäktsdiversifiering och ME/BE är positivt och statiskt signifikant. 

Enligt regression [1] och [2] har en ökad andel lån (minskat fokus på provisionsintäkter) en 

negativ effekt på ME/BE (p<0,01). Skillnaderna i koefficienterna understödjer studiens 

förväntningar och överensstämmer med resultaten för Tobins Q. Regression [3] och [4] visar att 
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totala provisionsintäkter, och närmare bestämt ‘fee income’, ökar ME/BE (p>0,01) vilket styrker 

resultaten för Tobins Q. Det råder inga statistiskt signifikanta samband för ‘trading income’ eller 

‘övriga provisionsintäkter’. 

Sambanden stämmer överens med Elsas et al. (2010) även om måttets utformning är annorlunda. 

Resultaten stämmer återigen överens med Sawada (2013) som ytterligare styrker det positiva 

sambandet mellan intäktsdiversifiering och marknadsvärderingen. I enlighet med regressionerna 

för Tobins Q framstår effekten vara större för europeiska bankverksamheter än japanska 

bankverksamheter; koefficienten är 1,001 (p<0,01) i jämförelse med 0,943 (p<0,01). ‘Trading 

income’ uppvisar däremot inget statistiskt signifikant samband till skillnad från Sawada (2013). 

Analys 
I jämförelse med resultaten för Tobins Q är sambandet i huvudsak detsamma. 

Storleksförhållandet mellan koefficienterna för Tobins Q och ME/BE stämmer överens med 

Sawada (2013) som anser att skillnaden kan tolkas som att ME/BE är ett mer lämpligt 

värderingsmått för att studera intäktsdiversifiering eftersom det har en större variation än Tobins 

Q. Med en teoretisk grund anser författarna att Tobins Q förefaller sig vara ett bra 

värderingsmått för bankverksamheter på grund av deras särskilda skuldsättningsgrad. Däremot 

kan båda värderingsmåtten bidra med intressant information eftersom kapitalstrukturen kan 

variera beroende på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Resultaten för ME/BE ger stöd för 

författarnas förklaring i avsnittet om Tobins Q enligt diversification hypothesis (Hawawini & Swary, 

1990), nämligen att verksamhetsledningens strategiska inriktning mot en hög andel 

provisionsintäkter uppfattas som positivt av aktiemarknaden. 

En förklaring till det positiva sambandet mellan provisionsintäkter och marknadsvärderingen 

anser författarna är den höga lönsamheten som tjänsterna karakteriseras av. Elsas et al. (2010) 

poängterar att kostnaderna från ‘fee income’- och ‘trading income’-verksamheter endast upptar 

mellan 5 och 15 % av bruttointäkterna. Det innebär att verksamheterna är mycket lönsamma 

vilket författarna anser kan förklara aktiemarknadens positiva uppfattning. 

I likhet med resultaten för Tobins Q är koefficienterna större för nästan alla statistiskt 

signifikanta diversifieringsmått i denna studie jämfört med Sawada (2013) som studerar japanska 

bankverksamheter. En förklaring är att europeiska bankverksamheter under en längre tid än 

japanska har kunnat anpassa den strategiska inriktningen och allokeringen av resurser till 

områden som generar provisionsintäkter, vilket gör att effekterna skiljer sig mellan geografiska 

områden. Denna geografiska förklaring stärks av Baele et al. (2007) som också studerar 
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europeiska bankverksamheter under en tidsperiod som den här studien inte täcker; de 15 år som 

följde implementeringen av ‘The Second Banking Directive’. Alla statistiskt signifikanta 

diversifieringsmått i denna studie överstiger Sawada (2013) förutom ‘fee income’ i regression [4] 

vilket indikerar på att effekten av ‘fee income’ är mindre för bankverksamheter i Europa. Sawada 

(2013) menar att bankverksamheter i Japan kännetecknas av starka och tillitsfulla kundrelationer 

som skapar värde enligt relationship banking. En möjlig förklaring till att effekten av ‘fee income’ 

skulle vara mindre i denna studie är enligt författarna att de bankverksamheter som ingår i 

datamaterialet är från 24 länder. Om så är fallet förväntar sig aktiemarknaden att japanska 

bankverksamheter är bättre på att behålla sina kunder och sälja fler tjänster (revenue scope) som ger 

upphov till ‘fee income’. För bankverksamheter från flera olika europeiska länder kan graden av 

tillit och betydelsen av relationship banking variera varför effekten inte är lika stor i denna studie. 

Det negativa sambandet med kostnadsineffektivitetsgraden stämmer överens med regressionerna 

för Tobins Q och tidigare forskning (Baele et al., 2007; Elsas et al., 2010; Sawada, 2013). Om 

kostnaderna ökar i förhållande till intäkterna minskar ME/BE, allt annat lika, med förklaringen 

att aktiemarknaden förväntar sig lägre framtida vinster från bankverksamheter som är mer 

kostnadsineffektiva. 

Även det negativa sambandet med storleken (p<0,01) överensstämmer med resultaten från 

Sawada (2013) och regressionerna för Tobins Q, det vill säga att allt annat lika har en större 

bankverksamhet en lägre marknadsvärdering. Enligt tidigare resonemang finns flera förklaringar 

till det negativa sambandet; en ökad principal-agentproblematik (Hawawini & Swary, 1990), en 

ineffektiv intern resursallokering (Scharfstein, 2000) och informationsasymmetrier (Harris et al., 1982). 

Det faktum att soliditeten visar sig ha ett statiskt signifikant negativt samband med ME/BE 

(p<0,1) är intressant eftersom den förväntade effekten var oviss och att sambandet är, om än 

svagt, positivt i resultaten från Tobins Q. Författarna finner ingen förklaring till varför 

sambanden skiljer. Det positiva sambandet mellan real BNP-tillväxt per capita och ME/BE var 

vad studien hade förväntat sig. En förklaring till sambandet är att aktiemarknaden förväntar sig 

att ekonomisk välgång medför högre framtida vinster och lägre risker vilket avspeglar sig i en 

högre marknadsvärdering. Däremot är den genomsnittliga årliga reala BNP-tillväxten endast +0,7 

%, se Tabell 5 Deskriptiv statistik över dataurvalet, vilket förklarar att koefficienterna är stora och 

varierar mellan 3,972 till 4,113. 
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Ekonomisk signifikans 
Den ekonomiska signifikansen beskriver vilken effekt intäktsdiversifiering faktiskt har på 

bankverksamheter. Testet jämför två bankverksamheter med olika grader av intäktsdiversifiering 

och mäter skillnaden i ME/BE, allt annat lika. Den ena bankverksamheten ”Medel” har en 

intäktsdiversifiering och ett ME/BE som är lika med medelvärdet för dataurvalet. Den andra 

bankverksamheten ”Hög” har en intäktsdiversifiering som är lika med medelvärdet för 

dataurvalet plus en standardavvikelse, och ett ME/BE som bestäms av koefficienten för 

respektive diversifieringsmått multiplicerat med skillnaden i intäktsdiversifiering. Skillnaden i 

ME/BE mellan bankverksamheterna sätts i relation till en standardavvikelse för ME/BE och ska 

beskriva den ekonomiska signifikansen. Logiken bygger på en förflyttning till en högre 

intäktsdiversifiering men författarna implicerar inte ett kausalsamband. Testet är hypotetiskt och 

ämnar bara illustrera den ekonomiska signifikansen. 

Tabell 10 Ekonomisk signifikans – ME/BE 

Ekonomisk signifikans av en högre intäktsdiversifiering (ME/BE) 

Regression [1] [2] [3] [4] [4] [4] 

Diversifieringsmått L/T L/TIT TPI/TRI FI/TRI 
TI/TR

I ÖPI/TRI 

Koefficient diversifieringsmått -1,053 *** -1,030 *** 1,001 *** 1,670 *** 0,361   0,023   

Standardavvikelse diversifieringsmått 0,230   0,241   0,199   0,174   0,201   0,149   

Standardavvikelse ME/BE 0,788   0,788   0,788   0,788   0,788   0,788   

                          

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Medel" 

Intäktsdiversifiering 0,547   0,591   0,433   0,318   

 

  

 

  

ME/BE 1,196   1,196   1,196   1,196           

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Hög". Intäktsdiversifiering = Medelvärdet plus/minus en standardavvikelse 

Intäktsdiversifiering 0,317   0,350   0,632   0,492   

 

  

 

  

ME/BE 1,437   1,444   1,395   1,486           

                          

Skillnad i ME/BE 0,242   0,248   0,199   0,291       

Procentuell skillnad i relation till standardavvikelse ME/BE 

Ekonomisk signifikans 30,66 %   31,46 %   25,30 %   36,90 %       

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** och ***. ME/BE för bankverksamheten 
med intäktsdiversifiering ”Hög” beräknas genom diversifieringsmåttets medelvärde minus en standardavvikelse för regression [1] 
och [2], och plus en standardavvikelse för regression [3] och [4]. Båda beräkningarna illustrerar en högre intäktsdiversifiering och 
skillnaden beror bara på måttens utformning. Tabellen presenterar inte den ekonomiska signifikansen för de diversifieringsmått 
som inte är statistiskt signifikanta. 
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Tabell 10 visar att den ekonomiska signifikansen av intäktsdiversifiering på ME/BE medelhög. En 

högre grad av intäktsdiversifiering har allt annat lika en betydande effekt på ME/BE. Skillnaden i 

ME/BE mellan de två bankverksamheterna varierar, beroende på diversifieringsmått, mellan 

0,199 och 0,291. Likt den ekonomiska signifikansen för intäktsdiversifiering med avseende på 

Tobins Q, framstår den ekonomiska signifikansen vara större för de tillgångsbaserade måtten. 

Skillnaden i relation till en standardavvikelse för ME/BE är mellan 25,30 och 36,90 % och 

författarna uttyder att den ekonomiska signifikansen sammantaget är medelhög. 
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7.3 Hur intäktsdiversifiering påverkar variationen i aktiepriserna 

7.3.1 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och total risk 

Tabell 11 Paneldataregressioner – Total risk 

Beroende variabel: Totalrisk                 
Regression [1] [2] [3] [4] 
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,007 ** 
     

  
  0,003         
Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 

  
-0,007 *** 

   
  

    0,003       
Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

    
0,007 ** 

 
  

      0,003     
Fee income / Totala rörelseintäkter 

      
0,007 * 

        0,004   
Trading income / Totala rörelseintäkter 

      
0,003   

        0,004   
Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

      
0,014 *** 

        0,005   
Kontrollvariabler 

       
  

Soliditet -0,059 * -0,057 
 

-0,057 * -0,054   
  0,035  0,035  0,035  0,035   
Soliditet ² 0,222 ** 0,218 ** 0,219 ** 0,217 * 
  0,109  0,108  0,108  0,110   
Logaritmerade totala tillgångar 0,001 * 0,001 * 0,001 ** 0,001 ** 
  0,000  0,000  0,000  0,000   
Kostnadsineffektivitetsgrad 0,011 *** 0,011 *** 0,013 *** 0,012 *** 
  0,004  0,004  0,004  0,004   
Nettokreditförlustgrad 0,018 *** 0,018 *** 0,017 *** 0,018 *** 
  0,007  0,006  0,006  0,006   
Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 

       
  

           
Real tillväxt i BNP per capita -0,092 *** -0,092 *** -0,092 *** -0,096 *** 
  0,030  0,030  0,031  0,032   
Konstanten 0,010 

 
0,009 

 
0,000 

 
-0,001   

  0,009 
 

0,009 
 

0,008 
 

0,008   
  

       
  

Antal observationer 677 677 677 672 
R² 0,576 0,577 0,572 0,579 
R² justerat 0,553 0,553 0,548 0,553 
Antal banker 103 103 103 103 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. Siffrorna i kursivt 
anger de robusta standardavvikelserna för respektive variabel. För regression [1] och [2] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Paneldataregressioner med samtliga kontrollvariabler 
presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla regressioner men presenteras inte. ‘Soliditet’ 
inkluderas i regression [2] och [4] eftersom variabeln är mycket nära att vara statistiskt signifikant på 10 % nivå. 

Resultat 
I Tabell 11 presenteras resultaten från de regressioner som mäter sambandet mellan aktiens totala 

risk och intäktsdiversifiering. Samtliga fyra regressioner visar på statistiskt signifikanta samband 

att en högre intäktsdiversifiering innebär en högre total risk, allt annat lika. Med andra ord, 

bankverksamheter som har expanderat mot tjänster som genererar provisionsintäkter upplever en 
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högre total risk än bankverksamheter med ett större fokus på ränteintäkter. För de negativa 

koefficienterna i regression [1] och [2] gäller att en högre andel provisionsintäkter har en positiv 

effekt på den totala risken. Regression [3] visar att en högre andel totala provisionsintäkter har ett 

positivt samband med total risk (p<0,05). Mer specifikt visar regression [4] att det är ‘fee income’ 

(p<0,1) och ‘övriga provisionsintäkter’ (p<0,01) som har positiva och statistiskt signifikanta 

samband med total risk. 

Det positiva och linjära sambandet stämmer i huvudsak överens med forskningsresultaten av 

Stiroh (2006) och Baele et al. (2007). Baele et al. (2007) visar även på ett statiskt signifikant, icke-

linjärt samband att ökad intäktsdiversifiering har en negativ effekt på den totala risken upp till en 

viss nivå för att sedan övergå till ett positivt samband. Resultatet står i motsats till Sawada (2013) 

som finner att det linjära sambandet är negativt. Sawada (2013) finner även ett statistiskt 

signifikant, icke-linjärt samband att högre intäktsdiversifiering faktiskt innebär en högre totalrisk 

upp till en viss nivå för att sedan övergå till ett negativt samband. Denna studies samband för ‘fee 

income’ står också i motsats till Sawada (2013) (p<0,05) som även finner att ‘trading income’ är 

statiskt signifikant (p<0,05). 

Analys 
En möjlig förklaring till varför intäktsdiversifieringens påverkan på den totala risken skiljer sig 

mellan europeiska och japanska bankverksamheter kan återigen finnas i att japanska 

verksamheter har starka kundrelationer (Sawada, 2013) som kan minska variationen i 

provisionsintäkterna. Det är främst ‘fee income’ som visar på ett statistiskt signifikant samband 

(p<0,05) vilket överensstämmer med relationship banking som kännetecknar bankverksamheterna i 

Japan (Sawada, 2013). På grund av detta kan aktiemarknaden uppfatta ‘fee income’ som en stabil 

intäktskälla vilket därför kan minska den totala risken i Japan till skillnad från resultaten i den här 

studien som inkluderar bankverksamheter från 24 europeiska länder. 

Tabell 11 illustrerar även de kontrollvariabler som inkluderats i modellerna. Soliditeten och 

‘soliditet i kvadrat’ är statistiskt signifikant i regression [1] och [3] (p<0,1).  Tillsammans visar 

resultaten att soliditeten i en bankverksamhet har ett avtagande, negativt samband med 

totalrisken. I enlighet med Stiroh (2006), Baele et al. (2007) samt Sawada (2013) har en 

bankverksamhets aktie en lägre totalrisk vid högre soliditetsgrader, även fast sambandet är 

avtagande. Det förväntade sambandet var ovisst, men en möjlig förklaring till resultatet är att en 

hög soliditet ger bättre möjligheter att hantera förluster (insolvensrisk), hantera att motpart ställer in 

betalningar (defaultrisk) och klara av implementering av nya kapitaltäckningskrav. Att studiens 
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resultat överensstämmer med Baele et al. (2007) stärker förklaringen att effekten av 

intäktsdiversifiering har geografiska skillnader. 

Resultaten visar även på positivt och statistiskt signifikanta samband för storleksvariabeln (p<0,1) 

där studien inte hade tydlig förväntad effekt. En förklaring utgår ifrån market hypothesis (Hawawini 

& Swary, 1990), att en konsolidering innebär att verksamheten tar större marknadsandelar vilket 

höjer marknadsvärderingen. Utifrån market hypothesis förklarar författarna resultaten att större 

bankverksamheter genom en ökad exponering mot marknadsfaktorer har en högre totalrisk. 

Vidare visar även kostnadsineffektivitetsgraden på ett positivt och statistiskt signifikant samband 

(p<0,01) som överensstämmer med studiens förväntningar. Detta förstärker motiveringen från 

Tobins Q och ME/BE att aktiemarknaden förväntar sig att mer kostnadsineffektiva 

bankverksamheten har större problem med att generera framtida kassaflöden. 

Nettokreditförlustgraden har också ett positivt och statistiskt signifikant samband (p<0,01) för 

samtliga regressioner. Eftersom nettokreditförlustgraden kan mäta kreditrisken visar detta resultat 

att samtliga risker som utgör kreditrisken; default-, korrelations- samt spreadrisken, påverkar den 

totala variationen i aktiepriserna vilket studien hade förväntat sig. 

Real tillväxt i BNP per capita uppvisar ett negativt samband (p<0,01) vilket studien hade 

förväntat sig eftersom bankverksamheter är beroende av det makroekonomiska läget och antas 

prestera väl i tider av god tillväxt. 

Ekonomisk signifikans 
Den ekonomiska signifikansen beskriver vilken effekt intäktsdiversifiering faktiskt har på 

bankverksamheter. Testet jämför två bankverksamheter med olika grader av intäktsdiversifiering 

och mäter skillnaden i total risk, allt annat lika. Den ena bankverksamheten ”Medel” har en 

intäktsdiversifiering och en total risk som är lika med medelvärdet för dataurvalet. Den andra 

bankverksamheten ”Hög” har en intäktsdiversifiering som är lika med medelvärdet för 

dataurvalet plus en standardavvikelse, och en total risk som bestäms av koefficienten för 

respektive diversifieringsmått multiplicerat med skillnaden i intäktsdiversifiering. Skillnaden i den 

totala risken mellan bankverksamheterna sätts i relation till en standardavvikelse för den totala 

risken och ska beskriva den ekonomiska signifikansen. Logiken bygger på en förflyttning till en 

högre intäktsdiversifiering men författarna implicerar inte ett kausalsamband. Testet är 

hypotetiskt och ämnar bara illustrera den ekonomiska signifikansen. 
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Tabell 12 Ekonomisk signifikans – Total risk 

Ekonomisk signifikans av en högre intäktsdiversifiering (Total risk) 

Regression [1] [2] [3] [4] [4] [4] 

Diversifieringsmått L/T L/TIT TPI/TRI FI/TRI 
TI/TR

I ÖPI/TRI 

Koefficient diversifieringsmått -0,007 ** -0,007 *** 0,007 ** 0,007 * 0,003   0,014 *** 

Standardavvikelse diversifieringsmått 0,230   0,241   0,199   0,174   0,201   0,149   

Standardavvikelse Total risk 0,012   0,012   0,012   0,012   0,012   0,012   

                          

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Medel" 

Intäktsdiversifiering 0,547   0,591   0,433   0,318   

 

  0,058   

Total risk 0,025   0,025   0,025   0,025       0,025   

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Hög". Intäktsdiversifiering = Medelvärdet plus/minus en standardavvikelse 

Intäktsdiversifiering 0,317   0,350   0,632   0,492   

 

  0,207   

Total risk 0,027   0,027   0,027   0,027       0,028   

                          

Skillnad i total risk 0,002   0,002   0,001   0,001   
  

0,084 
 

Procentuell skillnad i relation till standardavvikelse Total risk 

Ekonomisk signifikans 12,84 %   13,21 %   10,46 %   10,42 %   
  

680 % 
 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** och ***. Den totala risken för 
bankverksamheten med intäktsdiversifiering ”Hög” beräknas genom diversifieringsmåttets medelvärde minus en standardavvikelse 
för regression [1] och [2], och plus en standardavvikelse för regression [3] och [4]. Båda beräkningarna illustrerar en högre 
intäktsdiversifiering och skillnaden beror bara på måttens utformning. Tabellen presenterar inte den ekonomiska signifikansen för 
de diversifieringsmått som inte är statistiskt signifikanta. 

Intäktsdiversifieringen framstår ha en låg ekonomisk signifikans på den totala risken enligt  

 

Tabell 12 som visar utfallet av en högre intäktsdiversifiering, allt annat lika. En högre 

intäktsdiversifiering innebär en liten skillnad för den totala risken. Skillnaden i relation till en 

standardavvikelse för totalrisken är mellan 10,42 och 13,21 %. En högre intäktsdiversifiering 

genom ‘övriga provisionsintäkter’ framstår däremot ha en mycket hög effekt men resultatet är 

orimligt på grund av den höga standardavvikelsen i förhållande till dess medelvärde. Slutsatsen är 

att intäktsdiversifiering har en låg ekonomisk signifikans på den totala risken. 
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7.3.2 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och systematisk risk 

Tabell 13 Paneldataregressioner – Systematisk risk 

Beroende variabel: Systematisk risk                 
Regression [1] [2] [3] [4] 
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,488 *** 
     

  
  0,072         
Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 

  
-0,478 *** 

   
  

    0,070       
Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

    
0,449 *** 

 
  

      0,104     
Fee income / Totala rörelseintäkter 

      
0,532 *** 

        0,117   
Trading income / Totala rörelseintäkter 

      
0,331 ** 

        0,141   
Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

      
0,457 *** 

        0,125   
Kontrollvariabler 

       
  

Soliditet 
       

  
           
Soliditet ² 

       
  

           
Logaritmerade totala tillgångar 0,110 *** 0,110 *** 0,117 *** 0,118 *** 
  0,009  0,009  0,010  0,010   
Kostnadsineffektivitetsgrad 

    
0,218 ** 0,186 *** 

      0,098  0,110   
Nettokreditförlustgrad 

       
  

           
Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 

       
  

           
Real tillväxt i BNP per capita 

       
  

           
Konstanten -1,109 *** -1,104 *** -1,796 *** -1,809 *** 
  0,159 

 
0,159 

 
0,197 

 
0,204   

  
       

  
Antal observationer 721 721 721 707 
R² 0,634 0,636 0,612 0,614 
R² justerat 0,618 0,620 0,594 0,594 
Antal banker 103 103 103 103 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. Siffrorna i kursivt 
anger de robusta standardavvikelserna för respektive variabel. För regression [1] och [2] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Paneldataregressioner med samtliga kontrollvariabler 
presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla regressioner men presenteras inte. 

Resultat 
I föregående avsnitt presenterades sambandet mellan intäktsdiversifieringen och den totala risken.  

I detta avsnitt redogör studien för den ena beståndsdelen i den totala risken, nämligen den 

systematiska risken och Tabell 13 illustrerar resultatet från de fyra regressionerna. Samtliga 

regressioner visar sambandet att intäktsdiversifiering ökar betavärdet, den systematiska risken, 

med statistisk signifikans (p<0,01). En bankverksamhet med en strategisk inriktning mot 

provisionsintäkter har därmed en högre systematisk risk än den verksamhet som är inriktad mot 
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ränteintäkter. Både ‘fee income’ och ‘trading income’ visar på positiva samband med hög 

statistisk signifikans (p<0,05). Resultaten stämmer i stora drag överens med Stiroh (2006) och 

Baele et al. (2007) men motsätter Sawada (2013). När koefficienterna jämförs tycks effekten vara 

större i USA (Stiroh, 2006) än i Europa.  

Analys 
Två förklaringar till det positiva sambandet för ‘trading income’ är den sammanvävda marknaden 

för handel i finansiella produkter och en bredare exponering genom funktionell diversifiering. 

Handel i finansiella produkter sker på ett globalt plan och påverkar alla tradingverksamheter 

indirekt. Eftersom bankverksamheterna studeras under en period som inkluderar finanskrisen, då 

bland annat amerikanska investmentbanker gick i konkurs (Liikanen, 2012) påverkades alla 

tradingverksamheter negativt. Dessutom förändrades aktiemarknadens uppfattning om 

investmentbanker i USA (Baele et al., 2007) något som författarna tror även kan ha påverkat 

uppfattningen om investmentbanker i Europa. En annan förklaring är att en funktionell 

diversifiering mot andra tjänster ökar exponeringen mot fler marknader vilket ökar den 

systematiska risken. 

Det positiva sambandet mellan storleken och den systematiska risken (p<0,01) stämmer överens 

med förväntan och är i paritet med tidigare empirisk forskning (Stiroh, 2006; Baele et al., 2007). 

Enligt författarna är en förklaring till sambandet att större bankverksamheter upptar en större del 

av marknaden och då mer exponerade mot faktorer som påverkar hela marknaden. Dessutom är 

större bankverksamheter även mer troliga att uppta en betydande del i det aktieindex som 

används i multifaktormodellen som kan förklara det positiva sambandet. 

Tabell 13 visar att kostnadsineffektivitetsgraden har ett positivt statistiskt signifikant samband 

med den systematiska risken (p<0,05) i regression [3] och [4]. Sambandet var vad författarna 

hade förväntat sig men variabeln är insignifikant i regression [1] och [2] och analyseras därför inte 

vidare.  

Ekonomisk signifikans 
Den ekonomiska signifikansen beskriver vilken effekt intäktsdiversifiering faktiskt har på 

bankverksamheter. Testet jämför två bankverksamheter med olika grader av intäktsdiversifiering 

och mäter skillnaden i systematisk risk, allt annat lika. Den ena bankverksamheten ”Medel” har 

en intäktsdiversifiering och en systematisk risk som är lika med medelvärdet för dataurvalet. Den 

andra bankverksamheten ”Hög” har en intäktsdiversifiering som är lika med medelvärdet för 

dataurvalet plus en standardavvikelse, och en systematisk risk som bestäms av koefficienten för 

respektive diversifieringsmått multiplicerat med skillnaden i intäktsdiversifiering. Skillnaden i den 
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systematiska risken mellan bankverksamheterna sätts i relation till en standardavvikelse för den 

systematiska risken och ska beskriva den ekonomiska signifikansen. Logiken bygger på en 

förflyttning till en högre intäktsdiversifiering men författarna implicerar inte ett kausalsamband. 

Testet är hypotetiskt och ämnar bara illustrera den ekonomiska signifikansen. 

Tabell 14 Ekonomisk signifikans – Systematisk risk 

Ekonomisk signifikans av en högre intäktsdiversifiering Systematisk risk 

Regression [1] [2] [3] [4] [4] [4] 

Diversifieringsmått L/T L/TIT TPI/TRI FI/TRI TI/TRI ÖPI/TRI 

Koefficient diversifieringsmått -0,488 *** -0,478 *** 0,449 *** 0,532 *** 0,331 ** 0,457 *** 

Standardavvikelse diversifieringsmått 0,230   0,241   0,199   0,174   0,201   0,149   

Standardavvikelse Systematisk risk 0,434   0,434   0,434   0,434   0,434   0,434   

                          

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Medel" 

Intäktsdiversifiering 0,547   0,591   0,433   0,318   0,046   0,058   

Systematisk risk 0,572   0,572   0,572   0,572   0,572   0,572   

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Hög". Intäktsdiversifiering = Medelvärdet plus/minus en standardavvikelse 

Intäktsdiversifiering 0,317   0,350   0,632   0,492   0,247   0,207   

Systematisk risk 0,684   0,687   0,662   0,665   0,639   0,641   

                          

Skillnad i systematisk risk 0,112   0,115   0,089   0,093   0,067   0,119   

Procentuell skillnad i relation till standardavvikelse Systematisk risk 

Ekonomisk signifikans 25,79 %   26,48 %   20,59 %   21,34 %   15,35 %   27,49 %   

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** och ***. Den systematiska risken för 
bankverksamheten med intäktsdiversifiering ”Hög” beräknas genom diversifieringsmåttets medelvärde minus en standardavvikelse 
för regression [1] och [2], och plus en standardavvikelse för regression [3] och [4]. Båda beräkningarna illustrerar en högre 
intäktsdiversifiering och skillnaden beror bara på måttens utformning. Tabellen presenterar inte den ekonomiska signifikansen för 
de diversifieringsmått som inte är statistiskt signifikanta. 

Tabell 14 visar att intäktsdiversifiering har en låg till medelhög ekonomisk signifikans på den 

systematiska risken. Utfallet av en högre intäktsdiversifiering innebär en skillnad på 0,089 till 

0,119 i den systematiska risken. Det utfallet i förhållande en standardavvikelse för den 

systematiska risken är mellan 15,35 och 27,49 %, vilket författarna tolkar som en låg till medelhög 

ekonomisk signifikans. ‘Fee income’ har en högre ekonomisk signifikans än de andra 

provisionsintäkterna. ‘Trading income’ och ‘övriga provisionsintäkter’ har en mycket låg 

ekonomisk betydelse för den systematiska risken. Sammantaget tolkar författarna att den 

ekonomiska betydelsen av intäktsdiversifiering på systematisk risk låg till medelhög. 
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7.3.3 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och osystematisk risk 

Tabell 15 Paneldataregressioner – Osystematisk risk 

Beroende variabel: Osystematisk risk                 
Regression [1] [2] [3] [4] 
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,004 
      

  
  0,002         
Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 

  
-0,004 

    
  

    0,002       
Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

    
0,005 * 

 
  

      0,003     
Fee income / Totala rörelseintäkter 

      
0,004   

        0,004   
Trading income / Totala rörelseintäkter 

      
0,004   

        0,003   
Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

      
0,012 *** 

        0,004   
Kontrollvariabler 

       
  

Soliditet -0,067 ** -0,066 ** -0,066 ** -0,063 ** 
  0,030  0,030  0,029  0,029   
Soliditet ² 0,206 ** 0,204 ** 0,202 ** 0,196 ** 
  0,096  0,096  0,095  0,095   
Logaritmerade totala tillgångar -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** 
  0,000  0,000  0,000  0,000   
Kostnadsineffektivitetsgrad 0,011 *** 0,011 *** 0,012 *** 0,011 *** 
  0,004  0,004  0,004  0,004   
Nettokreditförlustgrad 0,014 ** 0,014 ** 0,014 ** 0,014 *** 
  0,006  0,006  0,005  0,005   
Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 

       
  

           
Real tillväxt i BNP per capita -0,092 *** -0,092 *** -0,092 *** -0,095 *** 
  0,035  0,035  0,035  0,036   
Konstanten 0,034 *** 0,034 *** 0,029 *** 0,029 *** 
  0,007 

 
0,007 

 
0,007 

 
0,007   

  
       

  
Antal observationer 678 678 678 673 
R² 0,552 0,552 0,552 0,557 
R² justerat 0,526 0,527 0,526 0,531 
Antal banker 103 103 103 103 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. Siffrorna i kursivt 
anger de robusta standardavvikelserna för respektive variabel. För regression [1] och [2] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Paneldataregressioner med samtliga kontrollvariabler 
presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla regressioner men presenteras inte. 
Diversifieringsmåttet i regression [1] och [2] är nära att bli signifikant på 10 % nivå. 

Resultat 
Förutom den systematiska risken består totalrisken av den osystematiska risken. I Tabell 15 visar 

regressionerna som studerar den osystematiska risken att det bara är andelen totala 

provisionsintäkter i regression [3] som visar på ett statistiskt signifikant samband (p<0,1). 

Sambandet är positivt vilket betyder att en högre intäktsdiversifiering innebär högre osystematisk 

risk. ‘Övriga provisionsintäkter’ i regression [4] har ett positivt samband med den osystematiska 
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risken (p<0,01). Även om sambandet uppvisar en svag statistisk signifikans så överensstämmer 

det linjära sambandet med Stiroh (2006). 

Analys 
‘Övriga provisionsintäkter’ har ett positivt statistiskt signifikant samband med den osystematiska 

risken (p<0,01) men likt tidigare resonemang kring ‘övriga provisionsintäkter’ är det svårt att 

analysera det sambandet. Vad som inkluderas i ‘övriga provisionsintäkter’ kan variera mellan 

bankverksamheter och måttet påverkas till stor del av förändringar i ‘fee income’ och ‘trading 

income’. Resultatet indikerar däremot på att bankverksamheter som expanderat mot andra 

tjänster som till exempel försäkringstjänster, uppvisar en högre osystematisk risk. En möjlig 

förklaring enligt författarna är att försäkringsverksamheter drabbades under finanskrisen och att 

de kapitalintensiva tjänsterna utanför kärnverksamheten fick en lägre prioritet. Detta skulle då 

innebära att de bankverksamheter som fortfarande bedrev försäkringsverksamheter uppfattades 

som mer riskfyllda. 

Sambandet mellan soliditet och osystematisk risk är icke-linjärt (p<0,05). Enligt studiens 

beräkningar är sambandet negativt och avtagande för soliditetsgrader under ca 16 % och 

sambandet är positivt och tilltagande för soliditetsgrader över ca 16 %. Studien förklarar det icke-

linjära sambandet som att bankverksamheter med låga soliditetsgrader har högre insolvensrisker. De 

är mindre kapabla att absorbera eventuella förluster och därför är sambandet negativt och 

avtagande. För bankverksamheter med höga soliditetsgrader uppfylls bland annat 

kapitaltäckningskraven vilket är en förklaring till att sambandet övergår till att istället bli positivt. 

För real tillväxt i BNP per capita är sambandet negativt (p<0,01) vilket är vad författarna 

förväntade sig eftersom bankverksamheter till stor del påverkas av det makroekonomiska läget. 

Förklaringar kan finnas i att bankverksamheterna upplever fler inställda betalningar (defaultrisk) i 

tider av ekonomisk oro. 

Sambandet mellan storleken och den osystematiska risken är negativt (p<0,01) och en förklaring 

kan vara att aktiemarknaden uppfattar större bankverksamheter som too-big-to-fail. Det innebär att 

reglerande organ inte vill att bankverksamheter med en stor roll på den finansiella marknaden ska 

försättas i konkurs då detta skulle innebära systematiska förluster för industrin. Därför räddas 

större bankverksamheter vid risk för konkurs. Denna förklaring stödjs av Stiroh (2006) samt 

Baele et al. (2007), vars forskningsresultat på amerikanska samt europeiska bankverksamheter 

finner samma samband.  
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Därutöver visas positiva och statistiskt signifikanta samband för både 

kostnadsineffektivitetsgraden (p<0,01) och nettokreditförlustgraden (p<0,05) som 

överensstämmer med Baele et al. (2007). Resultatet stödjer förklaringen att 

kostnadsineffektivitetsgraden beskriver ledningens oförmåga till kostnadsminimering och därmed 

ledningens kompetens (Baele et al., 2007). Studien anser att det därför är rimligt att en mer 

kostnadsineffektiv finansiell verksamhet har en högre osystematisk risk. Sambandet för 

nettokreditförlustgraden är rimlig eftersom variabeln representerar kreditrisken som bör ha en 

positiv korrelation med den osystematiska risken. 

Ekonomisk signifikans 
Den ekonomiska signifikansen beskriver vilken effekt intäktsdiversifiering faktiskt har på 

bankverksamheter. Testet jämför två bankverksamheter med olika grader av intäktsdiversifiering 

och mäter skillnaden i osystematisk risk, allt annat lika. Den ena bankverksamheten ”Medel” har 

en intäktsdiversifiering och en osystematisk risk som är lika med medelvärdet för dataurvalet. 

Den andra bankverksamheten ”Hög” har en intäktsdiversifiering som är lika med medelvärdet 

för dataurvalet plus en standardavvikelse, och en osystematisk risk som bestäms av koefficienten 

för respektive diversifieringsmått multiplicerat med skillnaden i intäktsdiversifiering. Skillnaden i 

den osystematiska risken mellan bankverksamheterna sätts i relation till en standardavvikelse för 

den osystematiska risken och ska beskriva den ekonomiska signifikansen. Logiken bygger på en 

förflyttning till en högre intäktsdiversifiering men författarna implicerar inte ett kausalsamband. 

Testet är hypotetiskt och ämnar bara illustrera den ekonomiska signifikansen. 
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Tabell 16 Ekonomisk signifikans – Osystematisk risk 

Ekonomisk signifikans av en högre intäktsdiversifiering (Osystematisk risk) 

Regression [1] [2] [3] [4] [4] [4] 

Diversifieringsmått L/T L/TIT TPI/TRI FI/TRI TI/TRI ÖPI/TRI 

Koefficient diversifieringsmått -0,004   -0,004   0,005 * 0,004   0,004   0,012 *** 

Standardavvikelse diversifieringsmått 0,230   0,241   0,199   0,174   0,201   0,149   

Standardavvikelse Osystematisk risk 0,010   0,010   0,010   0,010   0,010   0,010   

                          

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Medel" 

Intäktsdiversifiering         0,433           0,058   

Osystematisk§ risk         0,019           0,019   

Bankverksamhet med intäktsdiversifiering "Hög". Intäktsdiversifiering = Medelvärdet plus/minus en standardavvikelse 

Intäktsdiversifiering         0,632       
  

0,207 
 

Osystematisk risk         0,020       
  

0,021 
 

                          

Skillnad i osystematisk risk         0,001       
  

0,002   

Procentuell skillnad i relation till standardavvikelse Osystematisk risk 

Ekonomisk signifikans         8,88 %       
  

17,87 % 
 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % och 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** och ***. Den osystematiska risken för 
bankverksamheten med intäktsdiversifiering ”Hög” beräknas genom diversifieringsmåttets medelvärde minus en standardavvikelse 
för regression [1] och [2], och plus en standardavvikelse för regression [3] och [4]. Båda beräkningarna illustrerar en högre 
intäktsdiversifiering och skillnaden beror på måttens utformning. Tabellen presenterar inte den ekonomiska signifikansen för de 
diversifieringsmått som inte är statistiskt signifikanta. 

Den ekonomiska signifikansen intäktsdiversifiering på den osystematiska risken är låg. Endast 

totala provisionsintäkter och ‘övriga provisionsintäkter’ visar på signifikanta samband. ‘Övriga 

provisionsintäkter’ indikerar på medelhög ekonomisk signifikans, men författarna tolkar resultatet 

med försiktighet eftersom standardavvikelsen är mycket stor i förhållande till medelvärdet. En 

högre intäktsdiversifiering innebär en liten skillnad i den osystematiska risken. 

7.3.4 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och Sharpekvoten 

Hittills har studien separat studerat sambandet mellan intäktsdiversifieringens och 

marknadsvärderingen (Tobins Q och ME/BE) respektive variationen i aktiepriserna (total, 

systematisk och osystematisk risk). Detta avsnitt studerar sambandet mellan intäktsdiversifiering 

och Sharpekvoten för att vidareutveckla analysen till ett mått som förenar marknadsvärderingen 

och variationen i aktiepriserna. 
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Tabell 17 Paneldataregressioner – Sharpekvoten 

Beroende variabel: Sharpekvoten                 
Regression [1] [2] [3] [4] 
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar 0,118 
      

  
  0,133         
Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 

  
0,138 

    
  

    0,124       
Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

    
-0,230 

  
  

      0,155     
Fee income / Totala rörelseintäkter 

      
-0,129   

        0,178   
Trading income / Totala rörelseintäkter 

      
-0,404   

        0,265   
Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 

      
-0,172   

        0,302   
Kontrollvariabler 

       
  

Soliditet -1,390 *** -1,368 *** -1,238 ** -1,247 ** 
  0,535  0,529  0,532  0,529   
Soliditet ² 

       
  

           
Logaritmerade totala tillgångar -0,025 * -0,025 

 
-0,027 * -0,026 * 

  0,015  0,015  0,015  0,015   
Kostnadsineffektivitetsgrad -0,565 *** -0,555 *** -0,571 *** -0,603 *** 
  0,201  0,199  0,192  0,173   
Nettokreditförlustgrad 

       
  

           
Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 

       
  

           
Real tillväxt i BNP per capita 

       
  

           
Konstanten 0,566 * 0,539 * 0,745 *** 0,728 ** 
  0,320 

 
0,318 

 
0,274 

 
0,284   

  
       

  
Antal observationer 693 693 693 688 
R² 0,610 0,610 0,610 0,613 
R² justerat 0,590 0,590 0,591 0,592 
Antal banker 103 103 103 103 

Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. Siffrorna i kursivt 
anger de robusta standardavvikelserna för respektive variabel. För regression [1] och [2] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre intäktsdiversifiering 
motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Paneldataregressioner med samtliga kontrollvariabler 
presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla regressioner men presenteras inte. 
Diversifieringsmåttet i regression [3] är nästan signifikant på 10 % nivå. ‘Logaritmerade tillgångar i [2] inkluderas eftersom den 
nästa är signifikant på 10 % nivå. 

I Tabell 17 visar resultatet från samtliga regressioner att sambandet mellan intäktsdiversifiering 

och Sharpekvoten inte är statistiskt signifikanta. Resultatet överensstämmer således med det 

Sawada (2013) finner för japanska bankverksamheter. En möjlig förklaring till att sambandet inte 

är signifikant i denna studie är att finanskrisen inkluderas i den studerade tidsperioden. Eftersom 

finanskrisen medförde kraftiga marknadsrörelser kan detta ha påverkat studiens resultat. Därför 

är det intressant att undersöka sambandet mer ingående genom att dela upp tidsperioden i under 

och efter finanskrisen.  



70 

7.4 Hur finanskrisen påverkade effekten av intäktsdiversifiering 
Följande avsnitt redogör för skillnader i sambanden mellan intäktsdiversifiering och de beroende 

variablerna när hänsyn tas till finanskrisåren 2007 till 2008. Effekten av intäktsdiversifiering för 

hela undersökningsperioden jämförs mot finanskrisåren 2007 till 2008 och 

återhämtningsperioden 2009 till 2012. Genom att dela upp perioderna kan resultaten jämföras 

mellan olika perioder vilket studiens reliabilitet. I följande tabeller presenteras endast 

koefficienterna för diversifieringsmåtten med tillhörande signifikansnivå. 

7.4.1 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och aktiemarknadens värdering  

Tabell 18 Effekten under finanskrisen – Tobins Q 

Beroende variabel: Tobins Q 

Regression   [1] [2] [3] [4] 

Diversifieringsmått Tidsperiod 

       

  

Lån / Totala tillgångar 

2005-2012 -0,139 *** 

     

  

2007-2008 -0,161 *** 

     

  

2009-2012 -0,093 *** 

     

  

            
Lån / Totala  

intäktsbringande tillgångar 

2005-2012 

  

-0,133 *** 

   

  

2007-2008 

  

-0,156 *** 

   

  

2009-2012 

  

-0,090 *** 

   

  

            
Totala provisionsintäkter / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

    

0,117 *** 

 

  

2007-2008 

    

0,158 ** 

 

  

2009-2012 

    

0,070 * 

 

  

            
Fee income / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,234 *** 

2007-2008 

      

0,247 *** 

2009-2012 

      

0,158 *** 

            
Trading income / 

 Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

-0,008   

2007-2008 

      

0,003   

2009-2012 

      

-0,019   

            
Övriga provisionsintäkter  / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

-0,021   

2007-2008 

      

0,061   

2009-2012             -0,046   

Tabellen presenterar diversifieringsmåtten för respektive regression och undersökningsperiod. Statistisk signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. För regression [1] och [2] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Fullständiga modellspecifikationer 
för period 2007 till 2008 samt 2009 till 2012 presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla 
regressioner men presenteras inte. 
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Tabell 18 redogör för skillnader mellan sambanden under perioderna för intäktsdiversifiering och 

Tobins Q. Det positiva sambandet tycks bestå för alla perioder. De positiva sambanden framstår 

däremot ha varit starkare under 2007 till 2008 för att sedan bli svagare under de efterföljande 

åren. Resultaten från regression [4] beskriver samma bild för samtliga perioder; den positiva 

effekten har sitt ursprung från andelen ‘fee income’. Den ekonomiska signifikansen för 

intäktsdiversifieringen ansågs vara medelhög för hela perioden. Om koefficienterna jämförs för 

de tre perioderna framstår den ekonomiska signifikansen som något högre för perioden 2007 till 

2008 något lägre för perioden 2009 till 2012. 

Tabell 19 Effekten under finanskrisen – ME/BE 

Beroende variabel: ME/BE 

Regression   [1] [2] [3] [4] 

Diversifieringsmått Tidsperiod                 

Lån / Totala tillgångar 

2005-2012 -1,053 *** 

     

  

2007-2008 -1,190 *** 

     

  

2009-2012 -0,877 *** 

     

  

            
Lån / Totala  

intäktsbringande tillgångar 

2005-2012 

  

-1,030 *** 

   

  

2007-2008 

  

-1,162 *** 

   

  

2009-2012 

  

-0,856 *** 

   

  

            
Totala provisionsintäkter / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

    

1,001 *** 

 

  

2007-2008 

    

1,173 *** 

 

  

2009-2012 

    

0,859 ** 

 

  

            
Fee income / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

1,670 *** 

2007-2008 

      

1,898 *** 

2009-2012 

      

1,535 *** 

            
Trading income / 

 Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,361   

2007-2008 

      

0,280   

2009-2012 

      

0,179   

            
Övriga provisionsintäkter  / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,023   

2007-2008 

      

0,355   

2009-2012             -0,059   

Tabellen presenterar diversifieringsmåtten för respektive regression och undersökningsperiod. Statistisk signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. För regression [1] och [2] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Fullständiga modellspecifikationer 
för period 2007 till 2008 samt 2009 till 2012 presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla 
regressioner men presenteras inte. 
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Enligt Tabell 19 är skillnaderna likartade för ME/BE som för Tobins Q; under finanskrisåren är 

det positiva sambandet för av intäktsdiversifiering starkare jämfört med den efterföljande 

återhämtningsperioden. ‘Fee income’ har ett statistiskt signifikant samband med ME/BE 

(p<0,01) för alla undersökta perioder.  

Utifrån resultaten kan författarna konstatera att det positiva sambandet mellan 

intäktsdiversifiering och aktiemarknadens värdering även gäller för finanskrisåren och 

återhämtningsperioden. 

7.4.2 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och total, systematisk respektive 
osystematisk risk 

Tabell 20 Effekten under finanskrisen – Total risk 

Beroende variabel: Total risk 

Regression   [1] [2] [3] [4] 

Diversifieringsmått Tidsperiod                 

Lån / Totala tillgångar 

2005-2012 -0,007 ** 

     

  

2007-2008 -0,009 *** 

     

  

2009-2012 -0,006 ** 

     

  

            
Lån / Totala  

intäktsbringande tillgångar 

2005-2012 

  

-0,007 *** 

   

  

2007-2008 

  

-0,009 *** 

   

  

2009-2012 

  

-0,006 ** 

   

  

            
Totala provisionsintäkter / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

    

0,007 ** 

 

  

2007-2008 

    

0,010 ** 

 

  

2009-2012 

    

0,007 * 

 

  

            
Fee income / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,007 * 

2007-2008 

      

0,012 *** 

2009-2012 

      

0,000   

            
Trading income / 

 Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,003   

2007-2008 

      

0,003   

2009-2012 

      

0,013 ** 

            
Övriga provisionsintäkter  / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,014 *** 

2007-2008 

      

0,024 *** 

2009-2012             0,021 *** 

Tabellen presenterar diversifieringsmåtten för respektive regression och undersökningsperiod. Statistisk signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. För regression [1] och [2] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Fullständiga modellspecifikationer 
för period 2007 till 2008 samt 2009 till 2012 presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla 
regressioner men presenteras inte. 
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Tabell 20 presenterar sambandet mellan intäktsdiversifiering och totalrisken under de olika 

perioderna. Samtliga regressioner visar att sambandet är positivt, högre andel provisionsintäkter 

innebär högre totalrisk, och det resultatet är konsistent för alla perioder som undersökts. Det 

positiva sambandet tycks dessutom vara starkare under finanskrisåren. Ytterligare två intressanta 

samband sticker ut från Tabell 20; ett starkt signifikant samband för ‘fee income’ under 

finanskrisåren och ett positivt samband för ‘trading income’ under återhämtningsperioden. 

Resultaten är i linje med Liikanen (2012), som föreslår en separation av bankverksamheternas 

‘commercial bank’ och tradingverksamhet. Enligt författarna krävs dock fler studier om 

aktiemarknadens uppfattning av en separation. ‘Övriga provisionsintäkter’, som diskuterats 

tidigare, är problematiska och påverkas till stor del av ‘fee income’ och ‘trading income’. 

Tabell 21 Effekten under finanskrisen – Systematisk risk 

Beroende variabel: Systematisk risk 

Regression   [1] [2] [3] [4] 

Lån / Totala tillgångar 

2005-2012 -0,488 *** 

     

  

2007-2008 -0,520 *** 

     

  

2009-2012 -0,255 *** 

     

  

            
Lån / Totala  

intäktsbringande tillgångar 

2005-2012 

  

-0,478 *** 

   

  

2007-2008 

  

-0,502 *** 

   

  

2009-2012 

  

-0,270 *** 

   

  

            
Totala provisionsintäkter / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

    

0,449 *** 

 

  

2007-2008 

    

0,551 *** 

 

  

2009-2012 

    

0,298 ** 

 

  

            
Fee income / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,532 *** 

2007-2008 

      

0,727 *** 

2009-2012 

      

0,183   

            
Trading income / 

 Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,331 ** 

2007-2008 

      

0,212   

2009-2012 

      

0,389 *** 

            
Övriga provisionsintäkter  / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,457 *** 

2007-2008 

      

0,818 *** 

2009-2012             0,527 *** 

Tabellen presenterar diversifieringsmåtten för respektive regression och undersökningsperiod. Statistisk signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. För regression [1] och [2] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Fullständiga modellspecifikationer 
för period 2007 till 2008 samt 2009 till 2012 presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla 
regressioner men presenteras inte. 
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Tabell 21 redogör för sambandet mellan intäktsdiversifiering och systematisk risk för de tre olika 

perioderna. Under alla tre perioder illustrerar resultaten att sambandet har varit åt samma 

riktning; bankverksamheter med en högre andel provisionsintäkter uppvisar en högre systematisk 

risk, allt annat lika, och effekten är starkare under finanskrisåren.  

Tabell 22 Effekten under finanskrisen – Osystematisk risk 

Beroende variabel: Osystematisk risk 

Regression   [1] [2] [3] [4] 

Diversifieringsmått Tidsperiod                 

Lån / Totala tillgångar 

2005-2012 -0,004 

      

  

2007-2008 -0,008 *** 

     

  

2009-2012 -0,003 

      

  

            
Lån / Totala  

intäktsbringande tillgångar 

2005-2012 

  

-0,004 

    

  

2007-2008 

  

-0,007 *** 

   

  

2009-2012 

  

-0,003 

    

  

            
Totala provisionsintäkter / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

    

0,005 * 

 

  

2007-2008 

    

0,005 * 

 

  

2009-2012 

    

0,004 

  

  

            
Fee income / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,004   

2007-2008 

      

0,006   

2009-2012 

      

-0,001   

            
Trading income / 

 Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,004   

2007-2008 

      

0,002   

2009-2012 

      

0,008 * 

            
Övriga provisionsintäkter  / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

0,012 *** 

2007-2008 

      

0,014 ** 

2009-2012             0,014 *** 

Tabellen presenterar diversifieringsmåtten för respektive regression och undersökningsperiod. Statistisk signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. För regression [1] och [2] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Fullständiga modellspecifikationer 
för period 2007 till 2008 samt 2009 till 2012 presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla 
regressioner men presenteras inte. 

Effekten av andelen provisionsintäkter på den osystematiska risken steg under finanskrisen då 

flera av resultaten blev signifikanta i enlighet med Tabell 22. Resultatet illustrerar att en högre 

andel provisionsintäkter ger en högre osystematisk risk, vilket med andra ord innebär att 

bankverksamheter som expanderat mot tjänster som genererar provisionsintäkter uppvisar en 

högre företagsspecifik risk relativt bankverksamheter med en mer traditionell 

verksamhetsinriktning. 
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7.4.3 Sambandet mellan intäktsdiversifiering och Sharpekvoten 

Tabell 23 Effekten under finanskrisen – Sharpekvoten 

Beroende variabel: Sharpekvoten 

Regression   [1] [2] [3] [4] 

Diversifieringsmått Tidsperiod                 

Lån / Totala tillgångar 

2005-2012 0,118 

      

  

2007-2008 0,859 *** 

     

  

2009-2012 -0,201 

      

  

            
Lån / Totala  

intäktsbringande tillgångar 

2005-2012 

  

0,138 

    

  

2007-2008 

  

0,810 *** 

   

  

2009-2012 

  

-0,146 

    

  

            
Totala provisionsintäkter / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

    

-0,230 

  

  

2007-2008 

    

-1,110 *** 

 

  

2009-2012 

    

0,211 

  

  

            
Fee income / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

-0,129   

2007-2008 

      

-1,283 *** 

2009-2012 

      

0,626 ** 

            
Trading income / 

 Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

-0,404   

2007-2008 

      

-0,838   

2009-2012 

      

-0,287   

            
Övriga provisionsintäkter  / 

Totala rörelseintäkter 

2005-2012 

      

-0,172   

2007-2008 

      

-1,154 * 

2009-2012             -0,143   

Tabellen presenterar diversifieringsmåtten för respektive regression och undersökningsperiod. Statistisk signifikans på 10 %, 5 % 
respektive 1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. För regression [1] och [2] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en mindre andel lån och en negativ koefficient. För regression [3] och [4] gäller att en högre 
intäktsdiversifiering motsvaras av en högre andel provisionsintäkter och en positiv koefficient. Fullständiga modellspecifikationer 
för period 2007 till 2008 samt 2009 till 2012 presenteras i Appendix. Tids- och landsdummyvariabler har inkluderats i alla 
regressioner men presenteras inte. 

Tabell 23 presenterar resultaten för Sharpekvoten för de olika perioderna. För finanskrisåren 

finns ett statistiskt signifikant samband av intäktsdiversifieringen. Resultatet för finanskrisåren 

visar att provisionsintäkternas negativa effekt på totalrisken överväger den positiva effekten på 

marknadsvärdet, det vill säga att bankverksamheter med större fokus på provisionsintäkter 

uppvisade lägre riskjusterad avkastning än verksamheter med fokus på ränteintäkter. ‘Fee income’ 

har framför allt ett negativt samband under finanskrisåren (p<0,10). För återhämtningsåren är 

effekten istället det omvända; den positiva effekten på marknadsvärdet av andelen ‘fee income’ 

överväger den negativa effekten på totalrisken. 
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7.5 Grangers kausalitetstest 
Författarna har med försiktighet analyserat de signifikanta sambanden med avseende på 

kausalitet. Författarna anser inte att det nödvändigtvis behöver råda kausala samband mellan 

intäktsdiversifiering och de undersökta beroende variablerna. Författarna har ändå valt att testa 

för kausaliteten. Nedan presenteras resultat från Grangers kausalitetstest med en lagg.  

Tabell 24 Grangers kausalitetstest 

Nollhypotes: 
Förklarings- 

variabeln 
orsaker inte den 

beroende 
variabeln 

Förklaringsvariabel 

TO
BI

N
SQ

 

M
E

/B
E

 

TO
TA

L 

SY
ST

E
M

 

O
SY

ST
E

M
 

SH
A

RP
E

K
V

O
T 

L/
TT

 

L/
TI

T 

TP
I/

TR
I 

FI
/T

RI
 

TI
/T

RI
 

Ö
PI

/T
RI

 

B
er

oe
nd

e 
va

ria
be

l 

TOBINSQ             0,71 0,58 0,68 0,94 0,24 0,24 

ME/BE             0,08* 0,03** 0,61 0,73 0,19 0,27 

TOTAL             0,21 0,23 0,87 0,09* 0,76 0,00*** 

SYSTEM             0,34 0,38 0,06* 0,00*** 0,91 0,03** 

OSYSTEM             0,32 0,33 0,88 0,36 0,81 0,03** 

SHARPEKVOT             0,53 0,74 0,10 0,55 0,01*** 0,68 

L/TT 0,35 0,06* 0,18 0,75 0,58 0,08*             

L/TIT 0,06* 0,02*** 0,08* 0,70 0,34 0,02**             

TPI/TRI 0,13 0,48 0,00*** 0,90 0,00*** 0,01***             

FI/TRI 0,19 0,71 0,26 0,19 0,57 0,24             

TI/TRI 0,30 0,62 0,02** 0,88 0,02** 0,99             

ÖPI/TRI 0,02** 0,06* 0,04** 0,00*** 0,10* 0,29             

Tabellen presenterar p-värdena som visar om nollhypotesen kan förkastas eller inte. Nollhypotesen: förklaringsvariabeln på den 

övre vågräta raden ”Granger”-orsakar inte beroende variabeln på den lodräta raden. Statistisk signifikans på 10 %, 5 % respektive 

1 % nivå anges bredvid koefficienterna med *, ** respektive ***. Författarna har förkortat några variabler (TOTAL = Total risk, 

SYSTEM = Systematisk risk, OSYSTEM = Osystematisk risk, L/TT = Lån dividerarat med totala tillgångar, L/TIT = Lån 

dividerat med totala intäktsbringande tillgångar, TPI/TRI = Totala provisionsintäkter dividerat med totala rörelseintäkter, FI/TRI 

= ‘Fee income’ dividerat med totala rörelseintäkter, TI/TRI = ‘Trading income’ dividerat med totala rörelseintäkter, ÖPI/TRI = 

‘Övriga provisionsintäkter’ dividerat med totala rörelseintäkter).  

Resultaten indikerar på att det inte råder kausala samband. Några förklaringsvariabler har ett 

orsakssamband enligt testen men resultaten är inte konsekventa för flera diversifieringsmått. För 

studiens resultat innebär det att författarna inte kan säga att intäktsdiversifieringen har ett 

orsakssamband med marknadsvärderingen eller variationen i aktiepriserna. Däremot innebär det 

fortfarande att bankverksamheter med olika grader av intäktsdiversifiering allt annat lika uppvisar 

olika marknadsvärderingar och variation i aktiepriserna. 
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7.6 Sammanfattning av resultaten 
Tabell 25 Sammanfattning av resultaten för hela tidsperioden 

Hela perioden: Statistiskt signifikanta  
samband med ekonomisk signifikans 

Beroende variabler 
Tobins Q ME/BE Total risk Systematisk risk Osystematisk risk Sharpekvot 

Fö
rk

la
rin

gs
va

ria
bl

er
 

Intäktsdiversifiering Positivt Medelhög Positivt Medelhög Positivt Låg Positivt Medelhög Positivt* Låg -   
Fee income Positivt Medelhög Positivt Medelhög Positivt Låg Positivt Medelhög -   -   

Trading income -   -   -   Positivt Låg -   -   
Övriga provisionsintäkter -   -   Positivt Låg Positivt Medelhög Positivt Låg -   

Soliditet Positivt   Negativt   Negativt   -   Negativt   Negativt   
Soliditet² -   -   Positivt   -   Positivt   -   

Logaritmerade  
tillgångar Negativt   Negativt   Positivt   Positivt   Negativt   Negativt   

Kostnadsineffektivitetsgrad Negativt   Negativt   Positivt   Positivt   Positivt   Negativt   
Nettokreditförlustgrad -   -   Positivt   -   Positivt   -   

Avkastning på  
genomsnittliga totala tillgångar -   -   -   -   -   -   

Real tillväxt i  
BNP per capita -   Positivt   Negativt   -   Negativt   -   

Tabellen presenterar de statistiskt signifikanta sambanden och den ekonomiska signifikansen för intäktsdiversifiering, ‘fee income’, ‘trading income’ och ‘övriga provisionsintäkter’ i kursivt. 

* Bara ett diversifieringsmått som är statistiskt signifikant 

Tabell 26 Sammanfattning av resultaten för finanskrisen 

Finanskrisen: Statistiskt signifikanta  
samband med koefficientens storleksskillnad 

Beroende variabler 
Tobins Q ME/BE Total risk Systematisk risk Osystematisk risk Sharpekvot 

Fö
rk

la
rin

gs
- 

va
ria

bl
er

 

Intäktsdiversifiering Positivt Större Positivt Större Positivt Större Positivt Större Positivt Större Negativt   

Fee income Positivt Oförändrad Positivt Större Positivt Större Positivt Större -   Negativt   

Trading income -   -   -   -   -   -   

Övriga provisionsintäkter -   -   Positivt Större Positivt Större Positivt Oförändrad Negativt   

Tabellen presenterar de statistiskt signifikanta sambanden och koefficientens storleksskillnad jämfört med hela tidsperioden för intäktsdiversifiering, ‘fee income’, ‘trading income’  

och ‘övriga provisionsintäkter’. 
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8 Slutsats & policyimplikationer 

8.1 Slutsats 
Studien har inte påvisat kausala samband men författarna finner att en högre intäktsdiversifiering 

innebär allt annat lika en högre marknadsvärdering och en högre total, systematisk respektive 

osystematisk risk. 

Resultaten från denna studie visar på att det finns ett positivt samband mellan 

intäktsdiversifiering och aktiemarknadens värdering. Allt annat lika har aktiemarknaden en högre 

förväntan om framtida vinster för bankverksamheter som har expanderat mot tjänster som 

genererar provisionsintäkter. Sambandet kan enligt författarna förklaras utifrån diversification 

hypothesis. Vidare finner studien att ‘fee income’ har en positiv effekt på aktiemarknadens 

värdering och författarna menar att sambandet kan förklaras av att aktiemarknaden uppfattar att 

‘fee income’ har en skyddande effekt som en mer stabil intäktskälla. I relation till tidigare empirisk 

forskning identifierar studien att det finns skillnader i aktiemarknadens värdering beroende på 

studerat geografiskt område. För det första menar författarna att skillnaderna kan bero på 

geografiska områdens olika tidpunkter för avreglering gällande möjligheter till 

intäktsdiversifiering. För det andra kan skillnader i kultur och tradition inom bankverksamheterna 

påverka effekterna av intäktsdiversifiering på aktiemarknadens värdering. Den ekonomiska 

signifikansen för intäktsdiversifiering på aktiemarknadens värdering är genomgående medelhög 

för hela perioden. Detta indikerar på att effekten av intäktsdiversifiering kan vara betydande på 

aktiemarknadens värdering. 

Resultatet för sambandet mellan intäktsdiversifiering och variationen i aktiepriserna är positivt. 

Allt annat lika har en bankverksamhet som expanderat mot tjänster som genererar 

provisionsintäkter en högre total, systematisk och osystematisk risk. För systematisk risk är 

sambandet starkt för ‘fee income’, ‘trading income’ och ‘övriga provisionsintäkter’. Författarna 

menar att det kan bero på den allmänna negativa uppfattningen om investmentbanker som 

uppstod i samband med finanskrisen och den bredare marknadsexponeringen som 

intäktsdiversifiering medför. För osystematisk risk är sambandet svagare men fortfarande positivt 

och härleds till ‘övriga provisionsintäkter’. Författarna anser att det indikerar på att en expansion 

mot exempelvis försäkringstjänster som genererar denna typ av provisionsintäkter höjer den 

osystematiska risken. Den ekonomiska signifikansen för intäktsdiversifiering är låg för den totala 

och osystematiska risken men medelhög för den systematiska risken. Detta innebär att 

förändringar i intäktsdiversifiering kan vara av betydelse och främst för den systematiska risken. 
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Studien finner att effekten av intäktsdiversifiering kan skilja sig beroende på det ekonomiska 

klimatet. För finanskrisen, 2007 till 2008 finner författarna att effekten var större på både 

marknadsvärderingen och variationen i aktiepriserna. 

Resultaten visar även som förväntat att bankernas karakteristika har en effekt på aktiemarknadens 

värdering samt variationen i aktiepriserna. I enlighet med tidigare empirisk forskning identifieras 

inget tydligt samband mellan bankverksamheternas kapitalstruktur och aktiemarknadens 

värdering.  Resultaten indikerar dock att aktiemarknaden har en negativ uppfattning om stora och 

kostnadsineffektiva bankverksamheter som även uppvisar en större total och systematisk risk. 

Enligt författarna förklaras sambandet av att dessa verksamheter förväntas uppleva en principal-

agentproblematik.  

8.2 Policyimplikationer 
Resultatet är av intresse för bankverksamheternas ledningar i valet av strategisk inriktning för att 

få en bättre förståelse över hur fördelningen mellan ränte- och provisionsintäkter uppfattas av 

aktiemarknaden. Den medelhöga ekonomiska signifikansen indikerar på att intäktsdiversifiering 

faktiskt har en effekt på marknadsvärderingen och den systematiska risken. Utöver 

bankverksamheternas ledningar är resultaten även av intresse för aktieägare med stor ägarandel. 

Trots att resultatet indikerar att intäktsdiversifiering har en positiv korrelation med den 

osystematiska risken, menar författarna att den låga ekonomiska signifikansen talar för att 

effekten är försumbar i hänseendet.  

Resultatet är även intressant för investerare som önskar se effekten av olika grader av 

intäktsdiversifiering i bankverksamheter. Med möjligheten till att diversifiera bort den 

osystematiska risken är det starka positiva sambandet mellan intäktsdiversifiering och den 

systematiska risken främst intressant för individuella investerare. Den ekonomiska signifikansen 

är medelhög och resultaten indikerar att alla typer av provisionsintäkter kan ha en betydande 

effekt. Individuella investerare kan rimligtvis förvänta sig att högre intäktsdiversifierade 

bankverksamheter upplever en högre systematisk risk. 

Resultatet kan även ge implikationer för hur reglerande organ på den finansiella marknaden 

agerar. Då reglerande organ antas vara intresserade av att upprätthålla stabilitet på den finansiella 

marknaden kan studiens resultat, att en högre intäktsdiversifiering innebär en högre totalrisk, vara 

intressant att ta i beaktning. Den ekonomiska signifikansen är dock låg och författarna menar att 

intäktsdiversifiering inte nödvändigtvis innebär implikationer för stabiliteten på den finansiella 

marknaden.  
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9 Förslag till vidare forskning 
Författarna har identifierat att en intressant infallsvinkel kan vara att studera 

intäktsdiversifieringens icke-linjära samband med aktiemarknadens värdering och variationen i 

aktiepriserna med hjälp av kvadrerade diversifieringsmått. Det skulle skapa en mer ingående 

förståelse för effekterna på bankverksamheter med olika grader av intäktsdiversifiering. 

En annan intressant utgångspunkt kan vara att studera effekten av intäktsdiversifiering på 

bankverksamheters bokföringsmässiga lönsamhets- samt riskmått. På så vis är det möjligt att se 

om intäktsdiversifiering påverkar exempelvis avkastningen på eget kapital eller kredit- och 

insolvensriskerna. 

I denna studie ingår flera bankverksamheter med olika inriktningar. Författarna identifierar att det 

kan vara intressant att studera effekten av intäktsdiversifiering uppdelat för olika 

bankverksamheter. Olika intäkter kan potentiellt värderas annorlunda i olika bankverksamheter 

vilket skulle påverka effekten av intäktsdiversifiering. 

Denna studie har valt två tillgångsbaserade mått och fyra intäktsbaserade mått och författarna 

anser att framtida studier kan använda andra diversifieringsmått, alternativt kombinera en 

kvalitativ metod för att utvärdera bankledningarnas expansion av nya tjänster. Det kan 

frambringa nya intressanta frågeställningar kring intäktsdiversifiering. Andra diversifieringsmått 

kan beskriva fördelningen av intäkter i flera undergrupper, hänförliga till specifika tjänster inom 

bankverksamheten. Förhoppningsvis kan det ytterligare öka förståelsen över 

intäktsdiversifieringens effekter.  



81 

Referenslista 
Baele, L., De Jonghe, O., Vander Vennet, R. (2007) Does the stock market value bank diversification? 

Journal of Banking & Finance, 31(7), 1999-2023. 

Berger, A., N. (2000) The Integration of the Financial Services Industry, North American Actuarial 

Journal, 4(3), 25-45. 

Bessis, J. (2010) Risk Management in Banking (3:e uppl.), Chichester, USA: John Wiley & Sons Ltd. 

Bodnar, G. M., Tang, C., Weintrop, J. (1997) Both Sides of Corporate Diversification: The Value Impacts 

of Geographic and Industrial Diversification, National Bureau of Economic Research Working Paper 

6224. 

Boyd, J. H., & Gertler, M. (1994) Are Banks Dead? Or Are the Reports Greatly Exaggerated?, Federal 

Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review (Summer), 18(3), 2-23. 

Boyd, J. H., & Graham, S. L. (1986) Risk, Regulation, and Bank Holding Company Expansion into 

Nonbanking, Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quarterly Review (Spring), 10(2), 2-17. 

Brainard, W., & Tobin, J. (1968) Pitfalls in Financial Model Building, The American Economic 

Review, 58(2), 99-122. 

Campa, J. M., & Kedia, S. (2002) Explaining the Diversification Discount, The Journal of Finance. 

57(4), 1731-1762. 

Castrén, O., Fitzpatrick, T., Sydow, M. (2006) What drives EU banks’ stock returns? Bank-level evidence 

using the dynamic dividend-discount model, ECB Working Paper Series No 677, September 2006. 

Damodaran, A. (2012) Investment Valuation Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, 

(3:e uppl.), Hoboken, New Jersey, USA: John Wiley & Sons Inc. 

DeYoung, R., & Rice, T. (2004) Noninterest Income and Financial Performance at U.S. Commercial 

Banks, Financial Review, 39, 101-127. 

DeYoung, R., & Roland, K. P. (2001) Product Mix and Earnings Volatility at Commercial Banks: 

Evidence from a Degree of Total Leverage Model, Journal of Financial Intermediation, 10, 54-84. 

Diamond, D. (1984) Financial Intermediation and Delegated Monitoring, The Review of Economic 

Studies, 51(3), 393-414. 



82 

Eken, M., Selimler, H., Kale, S. (2012) The Effects of Global Financial Crisis on the Behaviour of 

European Banks: A Risk and Profitability Analysis Approach, ACRN Journal of Finance and Risk 

Perspectives, 1(2), 17-42. 

Elsas, R., Hackethal, A., Holzhäuser, M. (2010) The anatomy of bank diversification, Journal of 

Banking & Finance. 34, 1274-1287. 

Europeiska centralbanken. (2000) EU banks’ income structure, Banking Supervision Committee, 

November. 

Flannery, M., & James, C. (1984) The Effect of Interest Rate Changes on the Common Stock Returns of 

Financial Institutions, The Journal of Finance, 39(4), 1141-1153. 

Goddard, J., Molyneux, P., Wilson J. (2004) The profitability of European banks: A cross-sectional and 

dynamic panel analysis, The Manchester School, 72(3), 363-381. 

Gorton, G., & Rosen, R. (1995) Corporate Control, Portfolio Choice, and the Decline of Banking, The 

Journal of Finance, 50(5), 1377-1420. 

Gujarati, D., Porter, D. (2009) Basic Econometrics, (5:e uppl.), New York, NY, USA: McGraw-

Hill/Irwin. 

Harris, M., Kriebel, C. H., Raviv, A. (1982) Asymmetric Information, Incentives and Intrafirm Resource 

Allocation, Management Science, 28(6), 604-620. 

Hawawini, G., & Swary, I. (1990) Mergers and Acquisitions in the U.S. Banking Industry, Elsevier 

Science Publishers B.V. 

Keeley, M. C. (1990) Deposit Insurance, Risk, and Market Power in Banking, The American Economic 

Review, 80, 1183-1200. 

Kimelman, J. (1997) Forget the Spread-the Name Of the Game Now Is Fee Income, American Banker, 30 

maj, 162(103). Tillgänglig: http://www.americanbanker.com/issues/162_102/-85876-1.html. 

Hämtad: 2014-02-07, 13:39. 

Koller, T., Goedhart, M., Wessels, D. (2010) Valuation: Measuring and Managing the Value of 

Companies, (5:e uppl.), John Wiley Sons. 

Laeven, L., & Levine, R. (2007) Is there a diversification discount in financial conglomerates?, Journal of 

Financial Economics, 85, 331-367. 



83 

Lepetit, L., Nys, E., Rous, P., Tarazi, A. (2008) Bank income structure and risk: An empirical analysis of 

European banks, Journal of Banking & Finance, 32(8), 1452-1467. 

Liikanen, E. (2012) High-Level Expert Group on Reforming the Structures of the EU Banking Sector: Final 

Report, Bryssel, October, Tillgänglig: http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-

level_expert_group/report_en.pdf  

Lindenberg, E., & Ross, S. (1981) Tobin’s q Ratio and Industrial Organization, Journal of Business, 

(54)1, 1-32. 

Lipton, D., & Sachs, J. (1990) Privatization in Eastern Europe: The Case of Poland, Brookings Papers 

on Economic Activity, (2), 293-333. 

Markowitz, H. (1952) Portfolio Selection, The Journal of Finance. 7, 77-91. 

Merton, R. (1995) A Functional Perspective of Financial Intermediation, The Journal of the Financial 

Management Association, 24(2), 23-41. 

Pastor, J. (2002) Credit risk and efficiency in the European banking system: A three stage analysis, Applied 

Financial Economics, 12, 895-911. 

Prasad, E., Rogoff, K., Wei, S., & Kose, M. (2003) Effects of Financial Globalization on Developing 

Countries: Some Empirical Evidence, International Monetary Fund Occasional Paper, 220, 1-54. 

Salinger, M. (1984) Tobin’s q, unionization, and the concentration-profits relationship, Rand Journal of 

Economics, (15)2, 159-170. 

Sawada, M. (2013) How does the stock market value bank diversification? Empirical evidence from Japanese 

banks, Pacific-Basin Finance Journal, 25, 40-61. 

Scharfstein, D. S. (2000) The Dark Side of Internal Capital Markets: Divisional Rent-Seeking and 

Inefficient Investment, The Journal of Finance, 55(6), 2537-2540. 

Sinkey, Joseph F. (2002) Commercial Bank Financial Management In the Financial-Services Industry (6:e 

uppl.), Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc. 

Stiroh, K. J. (2004) Diversification in Banking: Is Noninterest Income the Answer?, Journal of Money, 

Credit and Banking, 36(5), 853-82. 

Stiroh, K. J. (2006) A portfolio View of Banking with Interest and Noninterest Activites, Journal of 

Money, Credit and Banking, 38(5), 1351-1361. 



84 

Stiroh, K. J., & Rumble, A. (2006) The dark side of diversification: The case of US financial holding 

companies, Journal of Banking & Finance, 30(8), 2131-2162. 

Tobin, J., & Brainard, W. (1977) Asset Markets and the Cost of Capital, Cowles Foundation Paper 

440, 235-262. 

Verbeek, M. (2012) A Guide to Modern Econometrics (4:e uppl.), West Sussex, England: John Wiley 

& Sons Ltd.  

Yang, J., & Tsatsaronis, K. (2012) Bank stock returns, leverage and the business cycle, BIS Quarterly 

Review, Mars 2012. 



i 

Appendix 
Det första avsnittet av appendix innehåller paneldataregressioner med alla kontrollvariabler för 

hela tidsperioden (2005 till 2012). De slutgiltiga modellspecifikationerna behandlas i avsnitt 7.2 

samt avsnitt 7.3. Det andra och tredje avsnittet innehåller modellspecifikationerna för 

finanskrisen (2007 till 2008) respektive återhämtningsperioden (2009 till 2012) som används i 

avsnitt 7.4. Siffrorna i kursivt anger de robusta standardavvikelserna för respektive variabel. 

 



ii 

Paneldataregressioner med samtliga kontrollvariabler 
Tabell 27 Paneldataregressioner med alla kontrollvariabler – Tobins Q 

Beroende variabel: Tobins Q [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,108 *** 
     

  
  0,029 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,104 *** 
   

  
  

  
0,027 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,073 ** 
 

  
  

    
0,030 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,179 *** 
  

      
0,043   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

-0,012   
  

      
0,027   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

-0,025   
  

      
0,044   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,278 

 
-0,250 

 
-0,289 

 
-0,292   

  0,351 
 

0,352 
 

0,359 
 

0,335   
Soliditet ² 1,243 

 
1,192 

 
1,257 

 
1,389   

  1,169 
 

1,172 
 

1,194 
 

1,098   
Logaritmerade totala tillgångar -0,011 *** -0,011 *** -0,008 *** -0,006 ** 
  0,003 

 
0,003 

 
0,003 

 
0,003   

Kostnadsineffektivitetsgrad -0,085 ** -0,082 ** -0,031 
 

-0,083 * 
  0,040 

 
0,039 

 
0,041 

 
0,043   

Nettokreditförlustgrad 0,081 ** 0,080 ** 0,084 * 0,064   
  0,040 

 
0,039 

 
0,044 

 
0,042   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 2,346 ** 2,387 ** 3,071 ** 2,168   
  1,192 

 
1,192 

 
1,371 

 
1,320   

Real tillväxt i BNP per capita -0,194 
 

-0,194 
 

-0,208 
 

-0,205   
  0,132 

 
0,132 

 
0,148 

 
0,135   

Konstanten 1,281 *** 1,274 *** 1,117 *** 1,088   
  0,072 

 
0,071 

 
0,059 

 
0,056   

  
       

  
Antal observationer 674 

 
674 

 
674 

 
669   

R² 0,577 
 

0,578 
 

0,549 
 

0,583   
R² justerat 0,553 

 
0,554 

 
0,522 

 
0,557   

Antal banker 103   103   103   103   

 

Tabell 28 Paneldataregressioner med alla kontrollvariabler – ME/BE 

Beroende variabel: ME/BE [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -1,044 *** 
     

  
  0,236 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-1,015 *** 
   

  
  

  
0,223 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,913 *** 
 

  
  

    
0,275 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

1,688 *** 
  

      
0,344   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,398   
  

      
0,258   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,003   
  

      
0,392   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -2,038 

 
-1,759 

 
-1,906 

 
-2,009   

  2,550 
 

2,558 
 

2,681 
 

2,395   
Soliditet ² 0,097 

 
-0,468 

 
-0,923 

 
0,152   

  5,942 
 

5,994 
 

6,133 
 

5,467   
Logaritmerade totala tillgångar -0,105 *** -0,103 *** -0,081 *** -0,066 *** 
  0,026 

 
0,026 

 
0,028 

 
0,025   

Kostnadsineffektivitetsgrad -1,015 *** -0,996 *** -0,549 * -0,938 *** 
  0,305 

 
0,301 

 
0,331 

 
0,311   

Nettokreditförlustgrad -0,148 
 

-0,161 
 

-0,114 
 

-0,280   
  0,281 

 
0,279 

 
0,315 

 
0,284   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar -0,757 
 

-0,414 
 

5,089 
 

-2,855   
  7,215 

 
7,178 

 
8,573 

 
7,736   

Real tillväxt i BNP per capita 3,399 
 

3,408 
 

3,401 
 

3,518 * 
  2,133 

 
2,140 

 
2,068 

 
2,117   

Konstanten 4,343 *** 4,287 *** 2,692 *** 2,552 *** 
  0,603 

 
0,598 

 
0,546 

 
0,495   

  
       

  
Antal observationer 663 

 
663 

 
663 

 
658   

R² 0,595 
 

0,597 
 

0,572 
 

0,595   
R² justerat 0,571 

 
0,573 

 
0,547 

 
0,570   

Antal banker 103   103   103   103   



iii 

Tabell 29 Paneldataregressioner med alla kontrollvariabler – Total risk 

Beroende variabel: Total risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,007 ** 
     

  
  0,003 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,007 *** 
   

  
  

  
0,003 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,006 * 
 

  
  

    
0,003 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,006   
  

      
0,004   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,003   
  

      
0,004   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,014 *** 
  

      
0,005   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,055 

 
-0,053 

 
-0,055 

 
-0,053   

  0,038 
 

0,038 
 

0,039 
 

0,039   
Soliditet ² 0,220 * 0,216 * 0,215 * 0,213 * 
  0,113 

 
0,112 

 
0,117 

 
0,118   

Logaritmerade totala tillgångar 0,001 ** 0,001 ** 0,001 ** 0,001 ** 
  0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000   

Kostnadsineffektivitetsgrad 0,012 ** 0,012 ** 0,015 *** 0,014 *** 
  0,005 

 
0,005 

 
0,005 

 
0,005   

Nettokreditförlustgrad 0,017 ** 0,017 ** 0,018 ** 0,018 *** 
  0,007 

 
0,007 

 
0,007 

 
0,006   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 0,009 
 

0,010 
 

0,052 
 

0,059   
  0,113 

 
0,114 

 
0,122 

 
0,124   

Real tillväxt i BNP per capita -0,089 *** -0,089 *** -0,090 *** -0,094 *** 
  0,030 

 
0,030 

 
0,031 

 
0,031   

Konstanten 0,008 
 

0,008 
 

-0,002 
 

-0,002   
  0,009 

 
0,009 

 
0,009 

 
0,009   

  
       

  
Antal observationer 674 

 
674 

 
674 

 
669   

R² 0,573 
 

0,573 
 

0,569 
 

0,576   
R² justerat 0,548 

 
0,549 

 
0,543 

 
0,549   

Antal banker 103   103   103   103   

 

Tabell 30 Paneldataregressioner med alla kontrollvariabler – Systematisk risk 

Beroende variabel: Systematisk risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,338 *** 
     

  
  0,087 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,340 *** 
   

  
  

  
0,083 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,239 ** 
 

  
  

    
0,121 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,387 *** 
  

      
0,145   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,085   
  

      
0,143   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,245 * 
  

      
0,137   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,694 

 
-0,596 

 
-0,721 

 
-0,651   

  1,381 
 

1,360 
 

1,430 
 

1,433   
Soliditet ² 3,339 

 
3,126 

 
3,342 

 
3,328   

  3,163 
 

3,117 
 

3,328 
 

3,298   
Logaritmerade totala tillgångar 0,122 *** 0,122 *** 0,129 *** 0,132 *** 
  0,012 

 
0,012 

 
0,012 

 
0,013   

Kostnadsineffektivitetsgrad 0,308 ** 0,305 ** 0,474 *** 0,389 *** 
  0,138 

 
0,137 

 
0,135 

 
0,144   

Nettokreditförlustgrad 0,414 ** 0,408 ** 0,423 ** 0,417 ** 
  0,166 

 
0,165 

 
0,166 

 
0,164   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 6,927 *** 6,876 *** 9,116 *** 7,942 *** 
  2,641 

 
2,583 

 
2,943 

 
2,987   

Real tillväxt i BNP per capita -0,550 
 

-0,542 
 

-0,597 
 

-0,568   
  0,544 

 
0,538 

 
0,536 

 
0,539   

Konstanten -1,662 *** -1,664 *** -2,177 *** -2,203 *** 
  0,259 

 
0,256 

 
0,263 

 
0,271   

  
       

  
Antal observationer 678 

 
678 

 
678 

 
673   

R² 0,656 
 

0,658 
 

0,645 
 

0,648   
R² justerat 0,636 

 
0,638 

 
0,625 

 
0,626   

Antal banker 103   103   103   103   



iv 

Tabell 31 Paneldataregressioner med alla kontrollvariabler – Osystematisk risk 

Beroende variabel: Osystematisk risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,004 
      

  
  0,002 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,004 * 
   

  
  

  
0,002 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,005 * 
 

  
  

    
0,003 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,004   
  

      
0,004   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,004   
  

      
0,003   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,012 *** 
  

      
0,004   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,057 * -0,056 * -0,056 * -0,054 * 
  0,031 

 
0,031 

 
0,031 

 
0,031   

Soliditet ² 0,192 ** 0,190 ** 0,183 * 0,179 * 
  0,095 

 
0,095 

 
0,096 

 
0,097   

Logaritmerade totala tillgångar -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** 
  0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000   

Kostnadsineffektivitetsgrad 0,010 ** 0,010 ** 0,011 *** 0,011 ** 
  0,004 

 
0,004 

 
0,004 

 
0,005   

Nettokreditförlustgrad 0,012 ** 0,012 ** 0,013 ** 0,013 *** 
  0,006 

 
0,006 

 
0,006 

 
0,005   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar -0,029 
 

-0,029 
 

-0,018 
 

-0,001   
  0,101 

 
0,102 

 
0,106 

 
0,105   

Real tillväxt i BNP per capita -0,087 ** -0,087 ** -0,087 ** -0,090 ** 
  0,034 

 
0,034 

 
0,034 

 
0,035   

Konstanten 0,034 *** 0,034 *** 0,028 *** 0,028 *** 
  0,007 

 
0,007 

 
0,007 

 
0,007   

  
       

  
Antal observationer 675 

 
675 

 
675 

 
670   

R² 0,546 
 

0,546 
 

0,546 
 

0,552   
R² justerat 0,520 

 
0,520 

 
0,520 

 
0,524   

Antal banker 103   103   103   103   

 

Tabell 32 Paneldataregressioner med alla kontrollvariabler – Sharpekvoten 

Beroende variabel: Sharpekvoten [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar 0,054 
      

  
  0,135 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

0,087 
    

  
  

  
0,122 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

-0,158 
  

  
  

    
0,160 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

-0,033   
  

      
0,193   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

-0,288   
  

      
0,256   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

-0,156   
  

      
0,294   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet 1,704 

 
1,661 

 
1,628 

 
1,687   

  2,090 
 

2,092 
 

2,123 
 

2,125   
Soliditet ² -7,723 

 
-7,569 

 
-7,209 

 
-7,313   

  5,397 
 

5,409 
 

5,538 
 

5,602   
Logaritmerade totala tillgångar -0,015 

 
-0,014 

 
-0,016 

 
-0,016   

  0,017 
 

0,017 
 

0,016 
 

0,016   
Kostnadsineffektivitetsgrad -0,781 *** -0,756 *** -0,762 *** -0,823 *** 
  0,221 

 
0,212 

 
0,204 

 
0,191   

Nettokreditförlustgrad -0,250 
 

-0,249 
 

-0,255 
 

-0,270   
  0,248 

 
0,249 

 
0,249 

 
0,256   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar -10,54 ** -10,13 ** -9,94 ** -11,21 ** 
  4,564 

 
4,524 

 
4,585 

 
4,584   

Real tillväxt i BNP per capita 6,802 *** 6,786 *** 6,766 *** 6,690 *** 
  2,268 

 
2,266 

 
2,276 

 
2,319   

Konstanten 0,417 
 

0,370 
 

0,511 
 

0,525   
  0,434 

 
0,421 

 
0,368 

 
0,364   

  
       

  
Antal observationer 677 

 
677 

 
677 

 
672   

R² 0,624 
 

0,624 
 

0,624 
 

0,627   
R² justerat 0,602 

 
0,602 

 
0,602 

 
0,604   

Antal banker 103   103   103   103   



v 

Paneldataregressioner (2007 till 2008) 
Tabell 33 Paneldataregressioner – Tobins Q (2007 till 2008) 

Beroende variabel: Tobins Q [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,161 *** 
    

  
  0,061 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,156 *** 
  

  
  

  
0,058 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,158 ** 
 

  
  

    
0,069 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,247 *** 
  

      
0,088   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,003   
  

      
0,040   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,061   
  

      
0,074   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet 0,256 

 
0,283 

 
0,245 

 
0,367 ** 

  0,213 
 

0,203 
 

0,241 
 

0,158   
Soliditet ² 

       
  

  
       

  
Logaritmerade totala tillgångar -0,012 ** -0,011 ** -0,011 * 

 
  

  0,006 
 

0,005 
 

0,006 
  

  
Kostnadsineffektivitetsgrad -0,187 *** -0,184 *** -0,140 ** -0,200 ** 
  0,070 

 
0,068 

 
0,065 

 
0,080   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten 1,390 *** 1,380 *** 1,186 *** 1,022 *** 
  0,165 

 
0,160 

 
0,113 

 
0,038   

  
       

  
Antal observationer 198 

 
198 

 
198 

 
196   

R² 0,580 
 

0,584 
 

0,538 
 

0,559   
R² justerat 0,511 

 
0,515 

 
0,462 

 
0,482   

Antal banker 100   100   100   100   

 

Tabell 34 Paneldataregressioner – ME/BE (2007 till 2008) 

Beroende variabel: ME/BE [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -1,190 *** 
    

  
  0,319 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-1,162 *** 
  

  
  

  
0,301 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

1,173 *** 
 

  
  

    
0,421 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

1,898 *** 
  

      
0,521   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,280   
  

      
0,405   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,355   
  

      
0,732   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -2,889 ** -2,700 ** -2,904 ** -3,284 ** 
  1,257 

 
1,232 

 
1,287 

 
1,438   

Soliditet ² 
       

  
  

       
  

Logaritmerade totala tillgångar -0,113 *** -0,110 *** -0,102 *** -0,075 ** 
  0,036 

 
0,036 

 
0,036 

 
0,034   

Kostnadsineffektivitetsgrad -1,467 ** -1,446 ** -1,101 * -1,561 *** 
  0,650 

 
0,648 

 
0,608 

 
0,550   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten 5,076 *** 5,011 *** 3,514 *** 3,179 *** 
  0,938 

 
0,933 

 
0,833 

 
0,711   

  
       

  
Antal observationer 197 

 
197 

 
197 

 
195   

R² 0,571 
 

0,574 
 

0,547 
 

0,568   
R² justerat 0,500 

 
0,503 

 
0,471 

 
0,489   

Antal banker 100   100   100   100   



vi 

Tabell 35 Paneldataregressioner – Total risk (2007 till 2008) 

Beroende variabel: Total risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,009 *** 
    

  
  0,003 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,009 *** 
  

  
  

  
0,003 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,010 ** 
 

  
  

    
0,004 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,012 *** 
  

      
0,004   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,003   
  

      
0,006   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,024 *** 
  

      
0,009   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet 

       
  

  
       

  
Soliditet ² 

       
  

  
       

  
Logaritmerade totala tillgångar 0,001 

 
0,001 

 
0,001 * 0,001 * 

  0,000 
 

0,000 
 

0,000 
 

0,000   
Kostnadsineffektivitetsgrad 0,015 ** 0,015 ** 0,018 *** 0,017 ** 
  0,007 

 
0,007 

 
0,006 

 
0,007   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten 0,013 ** 0,013 ** 0,001 
 

0,000   
  0,005 

 
0,005 

 
0,006 

 
0,006   

  
       

  
Antal observationer 204 

 
204 

 
204 

 
202   

R² 0,639 
 

0,639 
 

0,633 
 

0,647   
R² justerat 0,583 

 
0,584 

 
0,577 

 
0,587   

Antal banker 103   103   103   103   

Logaritmerade tillgångar är nästan signifikant på 10 % nivå i regression [1] och [2]. 

Tabell 36 Paneldataregressioner – Systematisk risk (2007 till 2008) 

Beroende variabel: Systematisk risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,520 *** 
    

  
  0,082 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,502 *** 
  

  
  

  
0,081 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,551 ***   
  

    
0,156 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,727 *** 
  

      
0,128   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,212   
  

      
0,238   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,818 *** 
  

      
0,237   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet 

       
  

  
       

  
Soliditet ² 

       
  

  
       

  
Logaritmerade totala tillgångar 0,098 *** 0,098 *** 0,099 *** 0,102 *** 
  0,011 

 
0,011 

 
0,011 

 
0,011   

Kostnadsineffektivitetsgrad 0,263 * 0,270 * 0,438 *** 0,370 ** 
  0,139 

 
0,139 

 
0,139 

 
0,161   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten -1,021 *** -1,026 *** -1,655 *** -1,725 *** 
  0,180 

 
0,179 

 
0,226 

 
0,238   

  
       

  
Antal observationer 206 

 
206 

 
206 

 
204   

R² 0,711 
 

0,711 
 

0,689 
 

0,709   
R² justerat 0,667 

 
0,667 

 
0,642 

 
0,660   

Antal banker 103   103   103   103   
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Tabell 37 Paneldataregressioner – Osystematisk risk (2007 till 2008) 

Beroende variabel: Osystematisk risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,008 *** 
    

  
  0,003 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,007 *** 
  

  
  

  
0,003 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,005 * 
 

  
  

    
0,003 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,006   
  

      
0,004   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,002   
  

      
0,004   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,014 ** 
  

      
0,007   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet 

       
  

  
       

  
Soliditet ² 

       
  

  
       

  
Logaritmerade totala tillgångar -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** -0,001 *** 
  0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000   

Kostnadsineffektivitetsgrad 
    

0,012 ** 0,012 * 
  

    
0,006 

 
0,006   

Nettokreditförlustgrad 0,023 * 0,023 * 
   

  
  0,013 

 
0,013 

    
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten 0,041 *** 0,041 *** 0,027 *** 0,027 *** 
  0,005 

 
0,005 

 
0,005 

 
0,005   

  
       

  
Antal observationer 199 

 
199 

 
205 

 
203   

R² 0,590 
 

0,591 
 

0,586 
 

0,592   
R² justerat 0,526 

 
0,527 

 
0,523 

 
0,523   

Antal banker 101   101   103   103   

 

Tabell 38 Paneldataregressioner – Sharpekvoten (2007 till 2008) 

Beroende variabel: Sharpekvoten [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar 0,859 *** 
    

  
  0,255 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

0,810 *** 
  

  
  

  
0,246 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

-1,110 ***   
  

    
0,402 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

-1,283 *** 
  

      
0,390   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

-0,838   
  

      
0,646   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

-1,154 * 
  

      
0,622   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet 

       
  

  
       

  
Soliditet ² 

       
  

  
       

  
Logaritmerade totala tillgångar -0,049 ** -0,049 ** -0,052 ** -0,056 *** 
  0,021 

 
0,021 

 
0,021 

 
0,018   

Kostnadsineffektivitetsgrad -0,668 * -0,684 * -0,963 ** -0,893 ** 
  0,400 

 
0,395 

 
0,391 

 
0,379   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten 0,184 
 

0,202 
 

1,368 *** 1,435 *** 
  0,459 

 
0,458 

 
0,434 

 
0,423   

  
       

  
Antal observationer 205 

 
205 

 
205 

 
203   

R² 0,677 
 

0,676 
 

0,678 
 

0,673   
R² justerat 0,628 

 
0,627 

 
0,629 

 
0,619   

Antal banker 103   103   103   103   



viii 

Paneldataregressioner (2009 till 2012) 
Tabell 39 Paneldataregressioner – Tobins Q (2009 till 2012) 

Beroende variabel: Tobins Q [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,093 *** 
    

  
  0,031 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,090 *** 
  

  
  

  
0,030 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,070 * 
 

  
  

    
0,037 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,158 *** 
  

      
0,056   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

-0,019   
  

      
0,035   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

-0,046   
  

      
0,048   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,048 

 
-0,042 

 
-0,013 

 
0,055   

  0,145 
 

0,145 
 

0,137 
 

0,156   
Soliditet ² 

       
  

  
       

  
Logaritmerade totala tillgångar -0,009 *** -0,009 *** -0,007 *** -0,004 * 
  0,003 

 
0,003 

 
0,003 

 
0,002   

Kostnadsineffektivitetsgrad -0,086 *** -0,085 *** -0,057 ** -0,085 *** 
  0,025 

 
0,025 

 
0,025 

 
0,031   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten 1,248 *** 1,246 *** 1,113 *** 1,060 *** 
  0,075 

 
0,075 

 
0,051 

 
0,047   

  
       

  
Antal observationer 395 

 
395 

 
395 

 
395   

R² 0,514 
 

0,516 
 

0,468 
 

0,529   
R² justerat 0,474 

 
0,476 

 
0,424 

 
0,487   

Antal banker 100   100   100   100   

 

Tabell 40 Paneldataregressioner – ME/BE (2009 till 2012) 

Beroende variabel: ME/BE [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,877 *** 
    

  
  0,297 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,856 *** 
  

  
  

  
0,279 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,859 ** 
 

  
  

    
0,335 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

1,535 *** 
  

      
0,446   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,179   
  

      
0,286   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

-0,059   
  

      
0,412   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -1,451 * -1,413 * -1,372 

 
-0,854   

  0,857 
 

0,855 
 

0,927 
 

0,852   
Soliditet ² 

       
  

  
       

  
Logaritmerade totala tillgångar -0,108 *** -0,106 *** -0,083 *** -0,062 *** 
  0,026 

 
0,026 

 
0,026 

 
0,022   

Kostnadsineffektivitetsgrad -0,868 *** -0,867 *** -0,630 ** -0,842 *** 
  0,259 

 
0,256 

 
0,255 

 
0,290   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
  

2,685 * 2,134 * 2,598 * 
  

  
1,381 

 
1,263 

 
1,334   

Konstanten 3,983 *** 3,954 *** 2,631 *** 2,225 *** 
  0,657 

 
0,644 

 
0,464 

 
0,427   

  
       

  
Antal observationer 393 

 
392 

 
392 

 
392   

R² 0,569 
 

0,575 
 

0,543 
 

0,582   
R² justerat 0,533 

 
0,538 

 
0,504 

 
0,544   

Antal banker 100   100   100   100   



ix 

Tabell 41 Paneldataregressioner – Total risk (2009 till 2012) 

Beroende variabel: Total risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,006 ** 
     

  
  0,003 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,006 ** 
   

  
  

  
0,003 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,007 * 
 

  
  

    
0,004 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,000   
  

      
0,005   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,013 ** 
  

      
0,005   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,021 *** 
  

      
0,005   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,065 

 
-0,063 

 
-0,060 

 
-0,052   

  0,044 
 

0,043 
 

0,043 
 

0,041   
Soliditet ² 0,237 * 0,233 * 0,223 * 0,186 * 
  0,123 

 
0,123 

 
0,122 

 
0,112   

Logaritmerade totala tillgångar 0,001 ** 0,001 ** 0,002 ** 0,001 *** 
  0,001 

 
0,001 

 
0,001 

 
0,000   

Kostnadsineffektivitetsgrad 0,012 *** 0,012 *** 0,014 *** 0,016 *** 
  0,005 

 
0,005 

 
0,004 

 
0,005   

Nettokreditförlustgrad 0,013 * 0,013 * 0,013 * 0,013 ** 
  0,007 

 
0,007 

 
0,007 

 
0,006   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita -0,065 * -0,065 * -0,070 ** -0,076 ** 
  0,033 

 
0,033 

 
0,034 

 
0,035   

Konstanten -0,002 
 

-0,002 
 

-0,012 
 

-0,009   
  0,011 

 
0,011 

 
0,011 

 
0,011   

  
       

  
Antal observationer 385 

 
385 

 
385 

 
385   

R² 0,563 
 

0,564 
 

0,561 
 

0,575   
R² justerat 0,522 

 
0,523 

 
0,519 

 
0,533   

Antal banker 100   100   100   100   

Soliditet är mycket nära att bli statistiskt signifikant på 10 % nivå i regression [1] till [4]. 

Tabell 42 Paneldataregressioner – Systematisk risk (2009 till 2012) 

Beroende variabel: Systematisk risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,255 *** 
    

  
  0,093 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,270 *** 
  

  
  

  
0,087 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,298 ** 
 

  
  

    
0,119 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,183   
  

      
0,157   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,389 *** 
  

      
0,139   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,527 *** 
  

      
0,179   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet 1,148 *** 1,135 *** 1,115 *** 1,038 *** 
  0,382 

 
0,379 

 
0,360 

 
0,357   

Soliditet ² 
       

  
  

       
  

Logaritmerade totala tillgångar 0,154 *** 0,154 *** 0,162 *** 0,158 *** 
  0,012 

 
0,012 

 
0,012 

 
0,012   

Kostnadsineffektivitetsgrad 0,184 * 0,174 
 

0,243 ** 0,273 ** 
  0,109 

 
0,108 

 
0,104 

 
0,107   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita -0,940 ** -0,938 ** -1,127 ** -1,262 ** 
  0,474 

 
0,472 

 
0,506 

 
0,519   

Konstanten -2,259 *** -2,235 *** -2,660 *** -2,587 *** 
  0,246 

 
0,241 

 
0,247 

 
0,256   

  
       

  
Antal observationer 394 

 
394 

 
394 

 
394   

R² 0,735 
 

0,738 
 

0,733 
 

0,736   
R² justerat 0,712 

 
0,715 

 
0,710 

 
0,712   

Antal banker 100   100   100   100   



x 

Tabell 43 Paneldataregressioner – Osystematisk risk (2009 till 2012) 

Beroende variabel: Osystematisk risk [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,003 
      

  
  0,003 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,003 
    

  
  

  
0,003 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,004 
  

  
  

    
0,003 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

-0,001   
  

      
0,004   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

0,008 * 
  

      
0,004   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

0,014 *** 
  

      
0,005   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,081 ** -0,080 ** -0,079 ** -0,073 ** 
  0,037 

 
0,036 

 
0,035 

 
0,033   

Soliditet ² 0,236 ** 0,234 ** 0,227 ** 0,201 ** 
  0,106 

 
0,106 

 
0,105 

 
0,096   

Logaritmerade totala tillgångar -0,001 ** -0,001 ** -0,001 ** -0,001 ** 
  0,000 

 
0,000 

 
0,000 

 
0,000   

Kostnadsineffektivitetsgrad 0,012 *** 0,012 *** 0,013 *** 0,014 *** 
  0,004 

 
0,004 

 
0,004 

 
0,004   

Nettokreditförlustgrad 0,012 * 0,012 * 0,012 * 0,012 ** 
  0,006 

 
0,006 

 
0,006 

 
0,006   

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita -0,059 * -0,059 * -0,061 * -0,066 * 
  0,035 

 
0,035 

 
0,036 

 
0,036   

Konstanten 0,031 *** 0,031 *** 0,025 *** 0,027 *** 
  0,009 

 
0,009 

 
0,008 

 
0,008   

  
       

  
Antal observationer 385 

 
385 

 
385 

 
385   

R² 0,576 
 

0,576 
 

0,576 
 

0,587   
R² justerat 0,536 

 
0,536 

 
0,536 

 
0,545   

Antal banker 100   100   100   100   

 

Tabell 44 Paneldataregressioner – Sharpekvoten (2009 till 2012) 

Beroende variabel: Sharpekvoten [1]   [2]   [3]   [4]   
Diversifieringsmått 

       
  

Lån / Totala tillgångar -0,201 
      

  
  0,185 

      
  

Lån / Totala intäktsbringande tillgångar 
  

-0,146 
    

  
  

  
0,167 

    
  

Totala provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
    

0,211 
  

  
  

    
0,244 

  
  

Fee income / Totala rörelseintäkter 
      

0,626 ** 
  

      
0,245   

Trading income / Totala rörelseintäkter 
      

-0,287   
  

      
0,319   

Övriga provisionsintäkter / Totala rörelseintäkter 
      

-0,143   
  

      
0,420   

Kontrollvariabler 
       

  
Soliditet -0,930 * -0,883 * -1,050 * -0,950   
  0,500 

 
0,494 

 
0,598 

 
0,589   

Soliditet ² 
       

  
  

       
  

Logaritmerade totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Kostnadsineffektivitetsgrad -0,662 *** -0,641 *** -0,616 *** -0,776 *** 
  0,212 

 
0,210 

 
0,195 

 
0,169   

Nettokreditförlustgrad 
       

  
  

       
  

Avkastning på genomsnittliga totala tillgångar 
       

  
  

       
  

Real tillväxt i BNP per capita 
       

  
  

       
  

Konstanten 0,362 
 

0,322 
 

0,158 
 

0,150   
  0,231 

 
0,224 

 
0,198 

 
0,181   

  
       

  
Antal observationer 395 

 
395 

 
395 

 
688   

R² 0,508 
 

0,507 
 

0,507 
 

0,613   
R² justerat 0,468 

 
0,468 

 
0,468 

 
0,592   

Antal banker 100   100   100   103   



 

 


