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Sammanfattning 

Titel: Lönsamhet och dess påverkan på kapitalstruktur i en finansiell industri – En kvantitativ 

studie som undersöker Sveriges fyra största banker under perioden 2000 – 2015 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Sara Axelsson och Emelie Öhman  

Handledare: Catherine Lions 

Datum: 2018-01-03 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen inom det 

svenska bankväsendet.  

 

Metod: Det är en kvantitativ studie som tillämpas inom positivismen med en deduktiv ansats. 

Den har en förklarande karaktär baserad på siffror. Data har hämtats in under åren 2000–2015 

från de fyra bankernas, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, årsredovisningar för att 

därefter sammanställas och föras in i programmet SPSS. Där har vi utfört multivariata 

regressionsanalyser under hela tidsperioden och de tre delperioderna, 2000–2005, 2006–2010 

och 2011–2015. 

 

Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att lönsamhet påverkar kapitalstruktur och att 

det föreligger ett samband mellan begreppen. Sambanden och dess styrka beror på vilka 

nyckeltal man använder sig av för att räkna ut den beroende variabeln kapitalstruktur, liksom 

den oberoende variabeln lönsamhet. Resultaten styrs även av Basel-regleringar samt om det 

råder en finanskris eller inte under tidsintervallet. Slutsatsen av studien visar att en hög 

lönsamhet är kopplat till en låg skuldsättningsgrad vilket är i linje med pecking order teorin.  

 

Förslag till vidare forskning: Flera liknande studier kan göras inom ämnet kapitalstruktur 

och lönsamhet där man kan undersöka olika länder och branscher för att se hur de presterar i 

förhållande till varandra. Vi anser den finansiella branschen vara av störst intresse att 

undersöka vidare. Man kan då använda sig av ett flertal olika nyckeltal för att räkna ut 

kapitalstruktur och lönsamhet, förslag på dessa är: soliditet, kapitaltäckningsgrad, räntabilitet 

på sysselsatt kapital, lång- och kortfristiga skulder. Ytterligare ett förslag är att testa olika 

tidsintervall.  

 



Uppsatsen bidrag: Vår uppsats ger ett unikt bidrag till hur lönsamhet kan påverka 

kapitalstruktur och hur det kan te sig på en finansiell bransch, närmare bestämt på Sveriges 

fyra största banker. Detta undersöks såväl under en helhetlig period som under, innan och 

efter en finanskris. Detta kan hjälpa bankföretag att öka sin förståelse kring hur de ska ställa 

upp sin kapitalstruktur för att bli långsiktigt lönsamma på en konkurrenskraftig marknad.  

 

Nyckelord: Kapitalstruktur, lönsamhet, skuldsättningsgrad, räntabilitet på eget kapital, 

räntabilitet på totalt kapital, K/I-tal, Basel-avtalen, pecking order och trade-off.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract   

Title: Profitability and its impact on capital structure in a financial industry - A quantitative 

study which examines Sweden's four largest banks during the period 2000-2015 

Grade: Bachelor thesis in Business administration 

Authors: Sara Axelsson and Emelie Öhman  

Supervisor: Catherine Lions  

Date: 2018-01-03 

 

Aim: The purpose of the study is to examine the profitability’s effect on the capital structure 

within the Swedish banking system. 

 

Method: Our paper is a quantitative study that is applied within positivism and with a 

deductive approach. It has an explanatory character based on numbers. Data has been 

collected during the time period, 2000-2015, for the four banks, Handelsbanken, Nordea, SEB 

and Swedbank. Further, we have analyzed annual reports for subsequent compilation and 

applied it into the SPSS program. We have conducted multivariate regression analyzes 

throughout the whole time period and the three subperiods, 2000-2005, 2006-2010 and 2011-

2015. 

 

Results and conclusions: The study's results show that profitability affect capital structure 

and that it appears to be a connection between the two concepts. The relationships, and its 

strength, depend on the key ratios used to calculate the dependent variable capital structure, as 

well as the independent variable profitability. The results are also governed by Basel 

regulations and whether there is a financial crisis or not during the time period. The 

conclusion of the study shows that high profitability is linked to a low debt ratio, which is in 

line with the pecking order theory. 

 

Suggestion for future research: Several similar studies can be done in the subject of capital 

structure and profitability, where it’s possible to explore different countries and industries to 

see how they perform in relation to each other. However, we consider the financial industry to 

be the most interesting one to investigate further. There’s also possibilities to use several key 

ratios to calculate capital structure and profitability. Proposals for these are: equity ratio, 



capital adequacy ratio, return on capital employed, long-term and short-term liabilities. 

Another suggestion is to test different time intervals. 

 

Contribution of the thesis: Our paper provides a unique contribution to how profitability can 

affect capital structure and how it can look like in a financial sector, more particularly in 

Sweden’s four biggest banks. This is investigated both during a comprehensive period as well 

as during, before and after a financial crisis. This can help banking companies to increase 

their understanding of how to set their capital structure to become long-term profitable in a 

competitive market. 

 

Key Words: Capital structure, profitability, debt / equity ratio, return on equity, return on 

total capital, capital gains / losses, the Basel-Accords, pecking order and trade-off.  
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet av studien presenteras en bakgrund till begreppet kapitalstruktur och 

lönsamhet som vidare följs upp av en problemformulering. Där redogörs för hur begreppen 

kan kopplas samman, samt en presentation om varför banker på den svenska marknaden är av 

betydelse och varför detta är av intresse att studera. Avslutningsvis presenteras syftet och de 

avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Begreppet kapitalstruktur introducerades på allvar av Modigliani och Miller år 1958 i den 

uppmärksammade artikeln, The cost of capital, Corporate Finance and the theory of 

investment. Lemmon, Roberts och Zender (2008) påstår att det därefter blivit ett allt mer 

välkänt och utvecklat begrepp inom den finansiella ekonomin då två välkända teorier 

utvecklats för att mäta och undersöka begreppets breda innebörd. Detta menar de sker i takt 

med en växande skara diskussioner kring ämnet. Gill, Biger och Mathur (2011) beskriver 

kapitalstruktur som en blandning av olika värdepapper där syftet är att maximera företags 

totala marknadsvärde. Även Abor (2005) definierar begreppet kapitalstruktur som en 

blandning mellan olika värdepapper där de utgör ett företags förhållande mellan eget kapital 

och skulder. Vidare belyser han att besluten kring kapitalstrukturen är av största vikt då 

företagen vill maximera det totala marknadsvärdet och avkastningen till investerarna. Detta 

menar Myers (1984) kan ses som ett pussel där man får testa sig fram bit för bit för att finna 

den lösning som passar företaget. Trots att kapitalstruktur är ett gammalt begrepp påstår 

Lemmon et al. (2008) att det inte förlorat sin innebörd då forskare kommit fram till olika svar, 

vilket gör att frågan lämnats något obesvarad. 

 

Modigliani och Millers (1958) studie utvecklade en teori som syftar till att företagens 

finansiering skall ha en avvägning mellan banklån och eget kapital då de menar att banklån 

kan medföra ekonomiska förmåner, exempelvis skatteförmåner. Några år därefter utvecklade 

Myers och Majluf (1984) en annan teori som syftar till att finansieringen bör ske genom 

interna medel, framför externa skulder, då dessa kan medföra asymmetrisk information. Detta 

på grund av att företaget oftast har mer information än de potentiella investerarna. 

Hovakimian, Kayhan och Titman (2011) belyser dock att kapitalstruktur är ett dynamiskt 

problem som hela tiden förändras, vilket försvårar sökandet efter den optimala 

kapitalstrukturen även med hjälp av de två klassiska teorierna. De menar att det finns litteratur 

som kritiserar de olika teorierna då resultaten har skiftat mellan olika forskare.  
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Både Gill et al. (2011) och Abor (2005) belyser att förhållandet mellan kapitalstruktur och 

lönsamhet är en viktig aspekt då det påverkar företags långsiktiga överlevnadsförmåga i den 

konkurrenskraftiga miljö som råder. Målet är att maximera företagets värde och minimera den 

totala kapitalkostnaden, vilket Gill et al. (2011) definierar som en optimal kapitalstruktur. 

Flera forskare (Abor, 2005; Gill et al., 2011; Lemmon et al., 2008) är överens om att en 

optimal kapitalstruktur ger företagen förutsättningar för att uppnå en god lönsamhet som är 

hållbar även på sikt. Därmed menar Lemmon et al. (2008) att hjärtefrågan i Myers (1984) 

pussel är att ställa sig den fundamentala frågan: Hur väljer företag deras kapitalstruktur?  

 

1.2 Problemdiskussion 

Redan 1958 hade Modigliani och Miller identifierat att det fanns ett samband mellan ett 

företags lönsamhet och dess skulder, vilket även förklarar kapitalstrukturens samband med 

lönsamheten. Jong, Kabir och Nguyen (2008) belyser att många olika faktorer kan påverka 

valet av kapitalstruktur för företag där en av dessa faktorer kan vara branschspecifika, vilket 

gör det intressant att jämföra olika branscher var för sig.  Utifrån tidigare forskning (Abor, 

2005; Hovakimian et al., 2011; Lemmon et al., 2008) inom ämnet kapitalstruktur kan man se 

att en betydande del av forskningen är genomförda på icke-finansiella företag, vilket gör att 

ett intresse väcks för varför de finansiella företagen ofta exkluderats från dessa studier.  

 

Modigliani och Miller (1958) menar att hävstångseffekten inte har någon inverkan på företags 

lönsamhet och totala marknadsvärde, vilket dock har blivit ifrågasatt av bland andra Berger, 

Herring och Szegö (1995). Samtidigt menar Berger et al. (1995) att finansiella företag saknar 

en trovärdig grund i Modigliani och Millers (1958) friktionslösa värld. Även Abor (2005) och 

Gill et al. (2011) har kommit att ifrågasätta de teorier Modigliani och Miller (1958) framlagt. 

De anser att dessa är baserade på restriktiva antaganden om en optimal marknad som inte 

motsvarar verkligheten. Berger et al. (1995) anser att detta forskningsgap är en viktig fråga, 

då finansiella företag kan öka lönsamheten och förbättra sitt marknadsvärde genom att ta upp 

ett optimalt belopp av hävstångseffekten. Berger et al. (1995) påpekar att om 

hävstångseffekten blir för hög ökar även riskerna för finansiella företags aktieägare, vilket gör 

att kostnaderna för eget kapital blir högre eftersom aktieägarna vill ha högre avkastning på 

deras investerade kapital på grund av den ökade finansiella risken. 
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Det är speciellt viktigt för bankinstitut att vara lönsamma då dessa är företag som inte bara 

förväntas ge avkastning till investerare menar Ani, Ugwunta, Ezeudu och Ugwuanyi (2012). 

De utgör nämligen också en stabilitet för det finansiella systemet i samhället. Enligt Allen, 

Carletti och Marquez (2013) är det som huvudsakligen skiljer banker från de icke-finansiella 

företagen att de samlar in pengar genom inlåning från allmänheten. Användningen av 

inlåningen särskiljer finansieringen av banker från andra företags finansieringsmetoder där 

alla företag kan använda sig av aktier och obligationer, men banker är några av få som kan 

använda sig av inlåning från allmänheten. Trots att inlåningen har haft olika betydelse genom 

åren är det fortfarande en viktig finansieringskälla för bankerna oavsett land (Allen et al., 

2013). Gropp och Heider (2010) hävdar dock att större banker i allmänhet börjar likna icke-

finansiella företag i kapitalstrukturen, då de observerat att banker leder bort från inlåning och 

istället mot långfristiga skulder. Även Ani et al. (2012) påstår att högre kapitalförbindelser 

och lån har ett starkt samband med lönsamhet för banker, där förekomsten av höga totala 

tillgångar nödvändigtvis inte behöver leda till högre vinster.  

 

Berger et al. (1995) belyser att banker är hårt reglerade av kapitalkrav från marknaden, vilket 

är viktigt att ha i åtanke. Kapitalkraven reglerar hur stor del av verksamheten som ska 

finansieras av kapital och inte inlåning. Detta är även något Balthazar (2006) benämner som 

regleringar i form av nationella regler och Baselregleringar. Han menar att 

Baselregleringarnas inverkan gjorde att bankerna blev skyldiga att hålla en viss miniminivå av 

sitt egna kapital. Detta för att begränsa bankernas skuldkapacitet samt deras användning av 

hävstångseffekten för att öka sina vinster. Balthazar (2006) trycker på vikten av att banker 

liksom vanliga företag bedrivs med ett vinstsyfte där de regelbundet strävar efter att uppnå så 

hög lönsamhet som möjligt. Det var även det faktum som låg till grunden för införandet av de 

strikta ramverken kring hur banker skulle komma att få verka som företag (Balthazar, 2006). 

Samhället ansåg nämligen att bankerna utnyttjade sin position till att maximera sina egna 

vinster med hjälp av deras inlånade pengar.  

 

Jong et al. (2008) belyser även att det kan föreligga landspecifika termer vid val av ett 

företags kapitalstruktur. Vidare nämner han att landspecifika termer även kan påverka 

företagets hävstångseffekt på två olika sätt, antingen direkt eller indirekt. Landets egenskaper 

kan därmed förklara hur och varför ett företags påtaglighet påverkar hävstångseffekten i det 

specifika landet, men det kan inte förklara motsatsen i ett annat land. Den svenska marknaden 

utmärker sig enligt Eger (2009), då Sverige har en hög och stabil ekonomisk tillväxt i 
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jämförelse med andra länder inom Europa. De största bankerna inom Sverige, 

Handelsbanken, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) och Swedbank, utgör hela 

72% av det svenska bankväsendet (Riksbanken, 2016). Dessa banker går även att återfinna 

som topprankade i listor över de ledande bankerna inom Europa (Wendel, 2016). Därmed 

uppstår ett intresse av att undersöka den svenska marknaden för sig.  

 

Precis som Abor (2005) påstår finns det en bristande enighet inom forskningen om vad som 

utgör en optimal kapitalstruktur. Detta framgår tydligt då tidiga förespråkare inom 

kapitalstrukturen så som Modigliani och Miller (1958) blivit hårt kritiserade av bland annat 

Myers (1984) samt Berger et al. (1995). Berger et al. (1995) är speciellt inriktad på den 

finansiella industrin och menar att denna industri bör undersökas närmare. Denna slutsats gör 

att frågan gällande hur bankers kapitalstruktur ska vara utformad för att nå lönsamhet och 

därmed ge bra avkastning till investerare fortfarande är obesvarad. Därmed uppstår ett 

forskningsgap vad gäller lönsamhetens påverkan på kapitalstruktur hos banker som vi vill 

undersöka. Abor (2005) anser även att det är nödvändigt att fortsätta undersöka sambandet 

mellan lönsamhet och kapitalstruktur samt dess påverkan på varandra för att förstå företags 

problematik kring begreppen. Detta vill vi göra genom att under en tidsperiod på de senaste 

16 åren undersöka de fyra största bankerna inom Sverige.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lönsamhetens påverkan på kapitalstruktur inom det 

svenska bankväsendet.  

 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss inom banksektorn vars hemvistelse finns inom Sverige, därmed 

kommer vi inte titta på påverkan som finns enligt globala perspektiv. En avgränsning har även 

gjorts genom att endast undersöka de fyra största bankerna i Sverige. De täcker tillsammans 

den universala modell som tillämpas, samtidigt som de utgör 72% (Riksbanken, 2016) av 

marknaden, det räcker därmed för att ge ett tillförlitligt datamaterial. Perioden vi valt att 

undersöka är inom tidsramen 2000–2015, detta gör vi för att kunna hantera all data, besvara 

problemformuleringen, analysera resultatet och dra slutsatser för att på så sätt kunna uppnå 

studiens syfte inom tidsramen. Vi har även valt att göra en teoretisk avgränsning då vi endast 

undersöker en faktor som påverkar kapitalstrukturen även om vi är medvetna om att det finns 
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flera faktorer som kan påverka den. Det betyder i sin tur att fakta som hämtas in till studien i 

stor del endast är från en bransch och i samband med våra nyckelord, vi har således inte tagit 

tillvara på den fakta som finns om kapitalstruktur inom andra ämnen. 
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2. Referensram  
I följande kapitel inleder vi med att presentera fakta som rör bankerna mer specifikt, som 

deras karaktär, funktion och regleringarna de styrs av. Därefter går vi in på begreppet 

kapitalstruktur i en bredare bemärkelse. För att förstå begreppets hela innebörd går vi vidare 

till att förklara de två teorier som utvecklats i samband med begreppet. Därefter förklarar vi 

lönsamhet, följt av hur dessa ovan nämnda begrepp hänger samman med varandra liksom med 

banker. Vi avslutar med en summering där studiens hypotes presenteras.  

2.1 Bankers funktion och regleringar  

Balthazar (2006) och Modigliani och Miller (1963) menar att banker som företag har en 

avgörande och central funktion i ekonomin. Detta då de på ett enkelt sätt får tillgång till 

pengar och medel genom inlåning från allmänheten, utfärdar skuldförbindelser eller lånar på 

den interna bankmarknaden. Dessa insamlade medel kan de sedan investera i kortfristiga eller 

långfristiga riskfyllda tillgångar som huvudsakligen består av krediter till olika ekonomiska 

aktörer såsom privatpersoner, företag och regeringar. Då bankerna har förmågan att 

centralisera eventuella överskott i form av pengar och sedan återföra dem till ekonomin anser 

Balthazar (2006) att de är hjärtat som upprätthåller blodtillförsel i det moderna samhället. 

Därmed trycker såväl Balthazar som Modigliani och Miller (1963) på att det inte är konstigt 

att de blir utsatta för så mycket regler och begränsningar, det är helt enkelt nödvändigt. Gropp 

och Heider (2010) utformade dock en studie där de ville testa om regleringar styr hur banker 

arbetar med kapitalstruktur men kom då till en slutsats att något sådant samband ej finns.  

 

Banker kan dock komma att betrakta regleringar som en källa till kostnader de måste följa för 

att få behålla sina licenser, därmed utvecklas attityder under press (Balthazar, 2006). Även 

Berger et al. (1995) påpekar att banker styrs av regleringar, bland annat regleras de av 

kapitalkrav från marknaden som i sin tur ska bidra till att skydda bankerna. Ett exempel de 

nämner är att insättningsgarantin skyddar bankkrediter om det skulle uppstå en bankkris. 

Detta är även något Ellul och Yerramilli (2013) instämmer om. En faktor som dock kan vara 

pressande för bankerna menar Balthazar (2006) är den disciplinen som finns kring 

riskhantering. Riskhantering har nämligen utvecklats från en passiv funktion bestående av 

riskövervakning, gränsvärde och riskvärderingar till en mer förebyggande funktion bestående 

av resultatmått, riskbaserad prissättning, portföljhantering samt ekonomisk kapitaltilldelning. 

I och med det menar Balthazar (2006) att man inte bara begränsar förluster utan man arbetar 

också aktivt med förhöjt värdeskapande för aktieägarna.  
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En annan faktor är att bankregleringarna är under ständig granskning, där Basel-avtalen är av 

central betydelse. Dess syfte är helt enkelt att producera regler avsedda att säkerställa 

finansiell stabilitet samt att lika villkor ska råda mellan banker oavsett nationalitet. När Basel-

kommittén skall fastställa de kapitalkrav som skall råda på marknaden använder de sig av 

formler som är baserade på kreditriskportföljsmodeller som varit kända på marknaden under 

en längre tid men som få banker har valt att implementera till sina verksamheter. Balthazar 

(2006) menar då att bankerna även bör se regleringar som ett bra tillfälle att förbättra sina 

riskhanteringsramar de har när de gör investeringar, då de genom regleringarna kommer att 

matcha tillsynsmyndigheters krav och förväntningar samt vara i linje med den senaste 

tekniken för värdeskapande av aktieägarna genom riskhantering. Ellul och Yerramilli (2013) 

menar dessutom att banker bör utfärda egna interna riskkontroller då de effektivt kan 

motverka och begränsa de ovan nämnda riskbeteendena.  

 

2.1.1 Basel-avtalen  

Basel-avtalen är ett bankövervaknings-avtal som utfärdar rekommendationer om regler inom 

bankväsendet, dessa finns i tre förfaranden som kommer att ha betydelse för studien: Basel I, 

Basel II och Basel III. Basel avtalens syfte enligt Balthazar (2006) är att säkerställa 

stabiliteten i de finansiella banksystemen som ligger till grunden för en hållbar och väl 

fungerande ekonomi i ett flertal länder världen över. De kallas de internationella regler och 

regleringar som gäller för kapitaltäckning. Balthazar (2006) menar dock att dessa avtal på 

senaste tid har blivit mer till nytta för att motverka finansiella kriser och bubblor, och tack 

vare dem ser man en minskad risk för konjunkturcykler gentemot vad som tidigare funnits i 

ekonomin. 

 

2.1.2 Basel 1 (1988–2000) 

Balthazar (2006) menar att man vid införandet och skapandet av det första Basel-avtalet år 

1988 framförallt ämnade att uppnå två grundläggande mål. Delvis ville man stärka det 

internationella banksystemets sundhet och stabilitet, men även minska befintliga källor till 

konkurrenskraftig ojämlikhet bland internationella banker. Vid införandet av Basel 1-avtalet 

berättar Jones (2000) att kreditrisken bör ligga på 0%, värdepapper på 20%, kommunala 

intäkter på 50% och företagsskulder på 100%. Vidare nämner han att banker som har en 

internationell närvaro även är skyldiga att hålla kapital på 8% som skall motsvara deras 

riskvägda tillgångar. De är även skyldiga att rapportera poster utanför balansräkningen som 

skall vägas in i de riskvägda tillgångarna.  
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En viktig del av Basel 1-avtalet menar Cantor (2001) var införandet av en solvensregel vars 

mening var att tilldela såväl balansräkningen som poster utanför balansräkning en vikt som 

fungerade som en funktion av sin beräknade risknivå, samt att man i och med det krävde en 

kapitalnivå som motsvarade 8% av bankernas vägda tillgångar. Kapitalkravets storlek som 

bankerna skulle följa räknades ut genom att multiplicera de riskfyllda tillgångar som blivit 

tilldelade en vikt med kapitaltäckningskvoten som avtalet angav. Det första steget när de 

skulle definiera kapitalkravet var att man var tvungen att bestämma vad som faktiskt kunde 

betraktas som kapital, de hittade då två typer av kapital “Tier 1” och “Tier 2”.  Tier 2-kapitalet 

definierades som att det var begränsat till högst 100% av Tier 1-kapitalet. Dessa två typer 

tillämpas även i Sverige där Tier 1 till en övervägande andel utgörs av aktiekapital och 

balanserad vinst. Tier 1 kapitalet är även det som har störst och bäst möjligheter att täcka 

företagets förluster i motsats till Tier 2 (Riksbanken, 2016).  

 

Den främsta positiva aspekten med Basel-avtalet enligt Balthazar (2006) var att ett globalt 

riktmärke skapades för bankregleringar. Avtalet kom dock inte att skapa lika villkor för alla 

banker vilket var ett av dess mål, detta beroende på att banker med olika riskprofiler kan sluta 

med samma kapitalkrav. Däremot skapade man en enhetlig uppsättning regler som underlättar 

kommunikationen om vad den korrekta kapitalnivån ska vara för att bedriva samma 

verksamhet i olika länder. Dessutom menar författaren att banker kom att få samma likvida 

kapitalkrav oberoende av hur de konkurrerar. Trots det har Basel 1 en hel del brister som blir 

allt synligare ju längre tiden går vilket gjorde att man var tvungen att ta fram ett nytt avtal då 

det skapades ett konstant flöde av innovationer på finansmarknaden i försök att kringgå de 

regleringar som sattes upp (Balthazar, 2006). Även andra forskare delade den uppfattningen 

där bland annat Altman och Sabato (2005) menar att banker behövde ändra hur de analyserat 

krediter, införa nya metoder för kreditriskhantering och minskad utlåningsaktivitet gentemot 

små och medelstora företag. Dessa förändringar ansågs vara nödvändiga då bankers 

potentiella uppfattning av dessa bolag är att de löper högre risk och därmed bör ha högre 

kapitalkrav än i Basel 1. Därmed började man arbeta fram ett nytt och förbättrat avtal.  

 

2.1.3 Basel 2 (2000–2010)  

Vid införandet av Basel 2-avtalet menar Balthazar (2006) att målet var att säkerställa att den 

globala kapitalnivån inom banksektorn var nära den dåvarande nivån, för att på så sätt bättre 

kunna reflektera över sina respektive risknivåer. Man behöll därmed målet man angett för det 
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första avtalet, men med tillägg för ett nytt mål inom kommittén: att främja antagandet av en 

strängare praxis inom riskhanteringsfältet. Det nya målet ansåg Basel-kommittén vara det 

viktigaste och innebär även att företag skulle behöva börja förlita sig i en allt högre 

utsträckning på interna data, metoder och modeller. Detta ledde även till att man redan vid 

införandet av Basel 2 började prata om ett tredje avtal vars mening författarna ansåg skulle bli 

att fullt ut erkänna interna kreditriskmodeller. I och med den nya IT-aspekten uppkom även en 

del kritik och svårigheter. De ansträngningar och investeringar bankerna gjorde var tvungna 

att omfattas av, och bero på, deras nuvarande utveckling i riksmätning och 

riskövervakningsverktyg. En del av de uppgifter man behövde för att genomföra Basel 2-

avtalet var helt enkelt inte tillgängliga i bankernas system vid det skedet. Därmed ansåg 

Balthazar (2006) att de främsta utmaningarna skulle komma att beröra IT-frågor kring 

kvaliteten, konsekvensen, reversibiliteten och insynen i den data företagen då hade tillgänglig. 

Man skulle även komma att behöva bli bättre på delning och försoning av information mellan 

bankens risk- och finanshanteringsfunktioner. I en undersökning visade det sig att hela 90% 

av de tillfrågade bankerna menade att dataintegrationen var deras största utmaning i samband 

med Basel 2-avtalet.   

 

Basel 2-avtalet kan sammanfattningsvis sägas vara en reaktion på den kritik det första avtalet 

fick erhålla, för att motverka ineffektivitet samt att man omedvetet hade skapat möjligheter 

till arbitragekapital och vinster. Jones (2000) ansåg att värdepapper och andra finansiella 

innovationer gav upphov till oöverträffade möjligheter för banker att avsevärt minska deras 

lagstiftningskapitalkrav, och detta med liten eller ingen motsvarande minskning av deras egen 

totala ekonomiska risk. Det kom att bli en metod som användes regelbundet för att minska de 

effektiva riskbaserade kapitalkraven mot vissa portföljer till en nivå som kom att ligga långt 

under de 8% totala riskbaserade kapitalstandarden som Basel 1-avtalet förespråkade. Därmed 

menade Jones (2000) att de arbitragevinster som Balthazar (2006) nämner blev av största vikt 

att stoppa i det nya Basel avtalet.  

 

Utöver en förfinad strategi gällande kreditriskmätning menar Balthazar (2006) att man även 

såg behovet av att avsätta kapitalreserver för att täcka en ny typ av risk, så kallade operativa 

risker. Basel 2 säger alltså att man kommer fortsätta engagera banker i en diskussion om 

rådande risk, ledningspraxis, samt metoder som kan producera åtgärder av risk och 

ekonomiskt kapital. Basel-kommittén kommer med andra ord att uppmuntra banker till 

inrättande av integrerade ekonomiska kapitalramar men en tillsynsmyndighet kommer 
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utvärdera dem noga. Altman och Sabato (2005) instämmer då de menar att avvägningen 

mellan lägre kapitalkrav och högre organisationskostnader kommer att bli tydligare och 

därmed även lättare att utvärdera.  

 

2.1.4 Basel 3 (2010-pågående)  

När det kommer till det tredje avtalet tror Balthazar (2006) att de banker som har mer 

avancerade system kommer ha en uppenbar fördel och därmed en stärkt konkurrenskraft. Han 

tror även att de banker som har den mest framgångsrika riskhanteringspolitiken samt 

förmågan att övertyga tillsynsmyndigheter om deras potential kommer vara de som fullt ut 

kan utnyttja deras riskhanteringsfunktoner. Härle et al. (2010) menar däremot att Basel 3-

avtalet har kommit att utvecklats till att bli något mer än bara en uppsättning kontroller och 

saldon för finansinstitut till skillnad från de tidigare avtalen. Avtalet beskrivs istället som 

kärnkomponenten i en hög av regelverk som väsentligt kommer att påverka den 

vinstgenererande kapaciteten inom bankindustrin. Tanken med Basel 3 är att sträva efter att 

göra banksystemet säkrare genom att åtgärda många av de lagar och regleringar som man 

tydligt kunde se inte fungerade under den senaste finanskrisen (Härle et al., 2010). Man ämnar 

förbättra kvaliteten samt att förnya fokuset på likviditetshantering, vilket skall fungera som en 

sporre för banker att förbättra sin underliggande riskhanteringsförmåga. Casimano och 

Hakura (2011) instämmer och menar att införandet av avtalet kan främja banksystems 

elasticitet samt att förbättra dess förmåga att absorbera stötar som uppstår pga. finansiell och 

ekonomisk stress. Härle et al. (2010) beskriver målet med avtalet som viljan att skapa ett nytt 

riskparadigm där bankerna skall komma att förstå vad deras risker verkligen innebär och då 

kommer även detta paradigm i slutändan vara bra för såväl företagen (bankerna) samt deras 

verksamheter, konsumenter, investerare och myndigheter. 

 

Det tredje avtalets fokus kretsar därmed kring kapital och finansiering enligt Härle et al. 

(2010), vilket ställer krav på bankerna vad gäller deras eget kapital och likviditet. De 

beskriver det nya kapitalmåttets målnivå där, (Tier 1) ligger på 7% , varav 4,5 % består av ett 

minimum kravkapital samt 2,5 % som skall utgöra en kapitalbuffert. Basel 3-avtalet sätter 

även nya standarder för kortsiktiga finansieringar och krav på långsiktiga finansieringar. Man 

skärper även reglerna kring vad som får räknas in i kapitalet samtidigt som kapitalkravet för 

bankerna höjs. Bankerna måste ha minst 8% i totalt kapital samt 7% i kärnprimärkapital. 

Skulle bankens nivåer falla under dessa begränsningar begränsas möjligheter att tex lämna 
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aktieutdelningar. En annan viktig aspekt angående Basel 3-avtalet är att bankers stabila 

finansiering måste vara större än dess behov av finansiering.  

Allen, Chan, Milne och Thomas (2012) riktar dock en viss kritik till införandet av Basel 3 och 

menar att det kommer tvinga företag att ändra sin affärsmodell från ansvarshantering till 

kapitalförvaltning. Det kommer även behövas alternativa arrangemang för att finansiera 

riskfyllda exponeringar om en nedgång i ekonomisk tillväxt skall kunna undvikas. Basel 3 

kommer även medföra omfattande portföljjusteringar för långsiktiga institutionella investerare 

för att kunna tillgodose övergången i bankernas balansräkningar. Dessa investerare tror 

författarna bland annat kommer behöva byta från att hålla kortsiktig till långfristig bankskuld 

samt ändra skuld till eget kapital. Det kommer även medföra nya likviditetsregleringar som i 

sin tur kan skapa oavsiktliga systemrisker.  

Även Härle et al. (2010) instämmer och menar att Basel 3 har sina svårigheter som återstår att 

se om bankerna klarar av att hantera. Delvis står de inför en betydande utmaning vad gäller att 

uppnå teknisk överensstämmelse med nya regler, förhållanden samt att omorientera 

institutionen för framgång. Därmed kommer det krävas markanta förändringar i 

företagsmodeller såväl som i den kapitalstruktur företagen använder sig av, vilket författarna 

menar är på både gott och ont. Basel 3 tillåter även väldigt långa övergångsperioder vilket gör 

att det till en utdragen process där vissa regler inte genomförs förens över tio år senare, år 

2020. Magnus, Margerit och Mesnard (2017) pratar dock redan om att ett fjärde avtal är under 

uppbyggnad samtidigt som BIS (2017) har uppdaterat det tredje avtalet med syfte att förbättra 

och hinna införa alla regleringar kring det tredje avtalet innan det fjärde tar över. 

 

2.2 Kapitalstruktur 

Precis som Berger et al. (1995) belyser styr regleringar och kapitalkrav till viss del hur banker 

ska finansieras. Vilka olika finansieringskällor ett företag väljer att finansiera verksamheten 

med beskrivs ofta som ett företags kapitalstruktur. Hur fördelningen mellan 

finansieringskällorna ser ut menar Abor (2005) är ett avgörande beslut då det bidrar och 

påverkar företagets finansiella ställning. Besluten anses även vara viktiga då företaget vill 

maximera avkastningen inom dess egna organisationsorgan. I balansräkningen återfinns 

kapitalstrukturen på finansieringssidan, vilket består av eget kapital och skulder. Det egna 

kapitalet hos företag kan utgöras av så kallade stamaktier eller kvarhållen vinst. Skulderna 

kommer ofta i form av obligationsemissioner och långfristiga skulder, de kortfristiga 
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skulderna anses också tillhöra kapitalstrukturen men hör ofta hemma i rörelseresultatet i 

balansräkningen. Vidare beskriver Abor (2005) att det finns många olika alternativ för hur 

uppbyggnaden skall se ut, vilket gör att varje enskilt företag försöker hitta den speciella 

kombinationen som maximerar det totala marknadsvärdet och ökar lönsamheten.  

 

För att mäta kapitalstruktur har tidigare forskare (Aremu, Ekpo, Mustapha, & Adedoyin, 

2013; Frank och Goyal, 2004; Yegon et al., 2014) använt sig av många olika mått där de 

vanligast förekommande måtten är kapitaltäckningsgrad, soliditet och framförallt 

skuldsättningsgrad. Kapitaltäckningsgraden mäter bland annat hur väl skyddad en bank är mot 

risker men anses även vara det nyckeltalet som innehåller flest brister då det mäter bankens 

finansiella styrka och därmed kan innehålla ett antal felkällor. Soliditeten syftar till att 

bedöma ett företags långsiktiga betalningsförmåga och kan liknas med skuldsättningsgraden 

då den visar hur stor andel av ett företags tillgångar som finansieras med eget kapital. 

Soliditeten tenderar dock att bli missvisande då den ej tar hänsyn till tillgångarnas risk. 

Därmed kan det vara bra att mäta kapitalstrukturen med hjälp av skuldsättningsgraden. 

Skuldsättningsgraden är bra då man enligt SFF (Sveriges finansanalytikers förening, 2015) 

vill förklara relationen mellan lånat och eget kapital vilket även kan kallas belåningens 

hävstångseffekt eller företagets finansiella styrka.  

 

Frank och Goyal (2009) belyser att det finns många olika faktorer som kan påverka valet av 

kapitalstrukturen. Dessa faktorer beskriver de som svårfångade då det finns en bred litteratur 

och empiriska studier kring ämnet som diskuterats intensivt under de senaste decennierna. 

Resultaten har dock visat sig vara väldigt skiftande, vilket har lett till att det inte finns någon 

gedigen empirisk grund för vad som skiljer de två huvudteorierna som finns inom ämnet från 

varandra. Modigliani och Miller (1958) utvecklade först trade-off teorin, som sedan 

ifrågasattes av Myers och Majluf (1984) och resulterade i en andra teori, nämligen pecking 

order teorin.  

 

2.2.1 Trade-off teorin 

Den omtalade trade-off teorin utvecklades redan i slutet av 50-talet av Modigliani och Miller 

(1958). De två professorerna studerade kapitalstruktursteorier intensivt och kom fram till att 

på perfekta marknader spelar det ingen roll vilken kapitalstruktur företag väljer för 

finansieringen. Studiens syfte var inte att besvara frågan hur en optimal kapitalstruktur ska 

vara, utan istället utveckla en fungerande teori vilket ledde till trade-off teorin. Teorin utgår 
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från att det finns fördelar att utnyttja fram tills den optimala kapitalstrukturen är uppnådd. En 

fördel är skatteförmåner från räntebetalningar. Modigliani och Miller (1958) menar att dessa 

har stor betydelse eftersom räntor på skuld är avdragsgilla, därmed minskas exempelvis 

banklån effektivt företagets skattskyldighet. De belyser att betala utdelning på eget kapital 

inte medför någon skatteförmån. Vidare menar de att den faktiska realräntan som företagen 

betalar på de emitterade obligationerna är mindre än den nominella räntan på grund av 

skattebesparingar. Modigliani och Millers (1958) proposition utgick från att marknaden är 

perfekt och kom då fram till följande antaganden: 

• Inga skatter 

• Inga transaktionskostnader 

• Inga konkurskostnader 

• Lika villkor för företag och investerare när man upptar lån 

• Ingen asymmetrisk information, vilket innebär att företag och investerare har samma 

information 

• Skulder påverkar inte bolagets rörelseresultat  

 

Hackbarth, Hennessy och Leland (2007) belyser att tidigare studier gjorts där de kommit fram 

till att banklån och privata investeringar föredras framför eget kapital. De menar att den 

existerande trade-off teorin lämnar tre öppna frågor som den inte besvarar, (1) Vad är den 

optimala avvägningen mellan banklån och eget kapital? (2) Är valet av dessa beroende av 

företagets egenskaper? (3) Slutligen, är det verkligen optimalt att blanda banklån med eget 

kapital?  

 

Hackbarth et al. (2007) belyser att det finns en gräns för hur mycket banklån ett företag får ta, 

beloppet får inte överstiga företagets bokförda värde. Vidare menar de att det är optimalt för 

stora företag att maximera sin bankskuld och därefter använda sig av eget kapital. 

Studien Hackbarth et al. (2007) genomfört antyder att trade-off teorin kan förklara mycket 

fakta kring kapitalstruktur än idag. De kom fram till att den optimala skuldstrukturen för 

mindre företag bör vara att finansieringen endast består av bankskulder, medan större företag 

bör använda sig av en blandning mellan banklån och eget kapital. Man konstaterar även att 

det är avgörande vilket land företaget är verksamt i då det finns olika lagar och regler.  
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Även Hovakimian et al. (2011) har gjort en studie som berör trade-off teorin, där de diskuterar 

om teorin påverkar risken att företag inte kan betala sina skulder till fullo. De menar att risken 

att företag inte kan betala sina skulder är en central utgångspunkt för Trade-off teorin, som 

även kallas avvägningsteorin när man talar om kapitalstruktur. Hovakimian et al. (2011) 

belyser att teorin förutsätter att företag väljer sin kapitalstruktur genom att kompromissa 

lånefinansiering med kostnader i samband med ekonomiska problem och konkurs. I studien 

testar de om företag med höga inkomster och låga konkurskostnader tenderar att välja en mer 

riskfylld kapitalstruktur. Upptäckten i Hovakimian et al. (2011) studie visar att företag med 

låga konkurskostnader och höga skattevinster från hävstångseffekten tenderar att välja en 

kapitalstruktur som är mer riskfyllda, vilket inte stämmer överens med den traditionella trade-

off teorin. Dock belyser Hovakimian et al. (2011) att optimal kapitalstruktur är ett aktivt 

problem som hela tiden förändras. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se att det finns olika åsikter angående trade-off teorins 

applicerbarhet sedan Modigliani och Miller (1958) utvecklade den. Hovakimian et al. (2011) 

påstår att teorin inte stämmer överens med resultaten i deras studie, vilket de tycker tyder på 

att teorin bör uppdateras. Samtidigt menar Hackbarth et al. (2007) att teorin fortfarande kan 

användas för att förklara mycket om ett företags kapitalstruktur men att det finns saker som 

skulle kunna utvecklas mer. Hovakimian et al. (2011) och Hackbarth et al. (2007) är dock 

båda överens om att konkurskostnader och skatteförmåner är de viktigaste faktorerna att 

beakta, vilket Modigliani och Miller (1958) inte tagit hänsyn till i utvecklandet av den 

klassiska trade-off teorin.  

 

2.2.2 Pecking order teorin  

Utifrån trade-off teorin kom Myers och Majluf (1984) senare att utveckla pecking order teorin 

som enligt Baker och Martin (2011) beskrivs som att ett företags kapitalstruktur är resultatet 

av hur tidigare finansieringsbehov har sett ut. De menar även att den påverkar hur företags 

strävan att minimera finansieringskostnader har sett ut och kommer se ut i framtiden. Frank 

och Goyal (2003) anser att pecking order teorin är bland den mest inflytelserika när det 

kommer till kapitalstruktur hos företag, de menar att teorin formades då företag överlag 

föredrar intern finansiering framför extern. Författarna belyser att när externa medel är 

nödvändiga föredrar företag skuld till eget kapital, på grund av lägre informationskostnader. 

Däremot emitteras eget kapital väldigt sällan enligt den grundteori som pecking order teorin 
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bygger på, då detta anses vara förknippat med att företaget får mer problem relaterat till dess 

skulder.  

 

Pecking order teorins hypoteser som antogs av Myers och Majluf (1984) förutspår att 

informationsasymmetrin som föreligger mellan en chef och investerare skapar en hierarkisk 

rangordning över de olika finansieringskällor som finns till förfogande. Vidare nämner Baker 

och Martin (2011) att dessa alternativ rangordnas utifrån relationen till asymmetrisk 

information. Författarna instämmer även med det som tidigare sagts av Myers och Majluf 

(1984) angående asymmetrisk information. De menar att företagen har både bättre och mer 

information om värdet på dess tillgångar än vad utomstående intressenter har, vilket i sin tur 

leder till att dessa intressenter (som kan vara potentiell investerare) undervärderar företagens 

tillgångar. En konsekvens kan bli att företag avstår från att göra lönsamma affärer och 

investeringar då de anser att marknaden har undervärderat dess tillgångar till en alltför hög 

grad. Cotei och Farhat (2009) menar däremot att andra konsekvenser kan uppstå då 

informationsasymmetri föreligger. Ledningen kommer nämligen att försöka undvika den ovan 

nämnda undervärdering genom att söka efter nya projekt att finansiera där man använder sig 

av en säkerhet som inte är eller kan undervärderas av marknaden, såsom interna medel och 

skulder utan risk. Detta påverkar i sin tur valet av intern och extern finansiering. 

 

Bulan och Yan (2009) menar att företag vid rangordningen av finansiering i första hand 

föredrar internt upparbetade medel då det inte existerar några problem med asymmetrisk 

information där, vilket Baker och Martin (2011) instämmer med. I andra hand använder de sig 

av skuld och slutligen eget kapital för att uppfylla sina finansieringsbehov. En intressant 

aspekt kring hela pecking order teorins diskussioner angående informationsasymmetri är att 

Leary och Roberts (2010) inte anser att det föreligger någon sådan, de menar istället att det 

snarare handlar om incitamentskonflikter. Oavsett om det rör sig om incitamentskonflikter 

eller informationsasymmetri kan man utifrån Myers och Majluf (1984) fastslå att det inte är 

samma konsekvenser som föreligger när man pratar om banklån och obligationer, detta på 

grund av att de redan har ett förutbestämt fast värde. 

 

Leary och Roberts (2010) menar att detta är en förutsägelse som forskare länge försökt tolka 

och förstå genom granskning, dock har den tidigare forskningen kommit fram till olika 

resultat och därmed råder det oenigheter. Man har alltså försökt att fastställa om och när 

pecking order teorin exakt beskriver finansieringsbeteende. Författarna berättar hur 
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exempelvis Shyam-Sunder och Myers (1999) drog slutsatsen att pecking order teorin ger en 

bra förklaring till finansieringsmönster, medans Frank och Goyal (2003) drog den motsatta 

slutsatsen. Lemmon et al. (2008) kom fram till att en modifierad pecking order teori är en bra 

förklaring till finansiellt beteende om den tar hänsyn till kostnaderna för finansiella problem. 

Även där fanns det någon som menade på motsatsen, nämligen Fama och French (2005). 

Senare kom Frank och Goyal (2003) fram till att pecking order teorin bättre beskriver 

beteenden hos stora företag medans Fama och French (2005) menar att teorin passade bättre 

hos mindre företag. Slutligen argumenterade Bharath, Pasquariello och Wu (2008) att företag 

som stod inför låg informationsasymmetri står för huvuddelen av pecking order teorins brister 

men fick då försvara sig emot Jung, Kim och Stulz (1996) som kom fram till dess motsats. 

Själva menar Leary och Roberts (2010) att anledningen till alla dessa slutsatser främst beror 

på två orsaker, man har använt sig av för många olika teorier för att se på hypoteserna vilket 

lett till förvirring. För det andra har det funnits en oro över statistiken där vissa test inte har 

förmågan att skilja på att alternativa förklaringar kan ligga till grunden för resultaten. 

 

2.3 Lönsamhet  

Med en bra kapitalstruktur finns goda möjligheter till att företaget blir lönsamt. Precis som 

Thomasson et al. (2013) säger bör en verksamhet bedrivas så att den blir lönsam, då det är en 

viktig förutsättning för att företaget ska överleva på lång sikt. Lönsamhet i ett företag innebär 

att de kan betala sina skulder till långivare, ge utdelning till aktieägarna samt ge de anställda 

en trygg miljö med möjlighet till goda löner. Andersson, Ekström och Gabrielsson (2011) 

menar att lönsamhet i de flesta fall betyder att företag önskar uppnå en viss storlek på vinsten. 

Därmed belyser de att det är av stor vikt att ha en lönsam affärsidé samtidigt som man gör 

lönsamma investeringar. Andersson et al. (2011) menar att investeringsbeslut har kommit att 

bli av allt större vikt då de ofta gäller stora belopp som därmed kan få både ekonomiska och 

praktiska konsekvenser i såväl nutid som långt fram i tiden. En tredje definition av begreppet 

lönsamhet kommer från Johansson, Johansson, Marton och Pautsch (2004) som menar att 

lönsamhet är ett företags förmåga att förränta materiella och personella resurser. Vidare menar 

de att detta kan mätas med hjälp av lönsamhetsmått. Dessa mått kan enligt Johansson et al. 

(2004) delas in i tre olika slag: kapitalrelaterade som är lämpliga i kapitalintensiva företag, 

personalrelaterade som gör sig bäst i personalintensiva företag samt omsättningsrelaterade 

som anses vara lämpliga vid kontroll av det egna företagets utveckling eller då man jämför sitt 

företag med liknande inom samma bransch.  
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Vidare menar Thomasson et al. (2013) att lönsamhetsbedömningar är av stort intresse för alla 

intressenter som är intresserade av företagets framtid, speciellt investerare. De skriver att 

begreppet räntabilitet beskriver företagets förmåga att ge avkastning på det insatta kapitalet, 

vilket ligger i investerarens huvudsakliga intresse. Vidare beskriver de att räntabiliteten mäts 

på olika sätt, exempelvis räntabilitet på eget kapital eller räntabilitet på totalt kapital. 

Thomasson et al. (2013) poängterar även att det är viktigt att utgå från resultatet efter 

finansiella intäkter och kostnader, istället för det redovisade årsresultatet längst ned i 

resultaträkningen då dessa har påverkats av bokslutsdispositioner och skattekostnader. De 

belyser att dessa faktorer inte representerar prestationer eller resursförbrukning, vilket gör att 

de inte säger något om företagets framtida och långsiktiga vinstkapacitet.  

 

Trujillo-Ponce (2013) har gjort en studie där de undersöker vilka faktorer som är avgörande 

för att bestämma om banker är lönsamma eller inte. För att mäta lönsamheten har författaren 

använt två beroende variabler som anses vara allmänt kända inom banklitteraturen. Den första 

variabeln som Trujillo-Ponce (2013) använt är avkastningen på tillgångar (“ROA” return on 

assets), vilket han påpekar är det kanske viktigaste förhållandet att beakta för att kunna 

jämföra bankers effektivitet. Den andra variabeln Trujillo-Ponce (2013) använder är 

avkastning på eget kapital (“ROE” return on equity), vilket är ett mått på avkastningen till 

aktieägarna. Även Lin och Zhang (2009) har använt dessa två variabler för att mäta lönsamhet 

hos banker och belyser att dessa vanligtvis används. Dessa variabler bygger på varandra då 

eget kapital är en del av totalt kapital, däremot bör de ändå undersökas som två variabler för 

sig då de kan komma att påverka kapitalstrukturen olika. För att mäta lönsamheten har 

Trujillo-Ponce (2013) använt kapitalstruktur som en av de oberoende variablerna, där han 

använder förhållandet mellan kunders inlåning till totala skulder. Trujillo-Ponce (2013) 

belyser att kundernas insättningar utgör en billig och stabil ekonomisk resurs jämfört med 

andra finansieringsalternativ.  

 

SFF (2015, s.185) menar att K/I-tal är en av de mest använda och klassiska operativa 

nyckeltal när det kommer till banksektorn, den mäter hur effektivt banken bedrivs. Den räknas 

ut genom att ta bankens rörelsekostnader i förhållande till dess rörelseintäkter. Om K/I-talet 

har ökat markant från en period till en annan belyser SFF (2015, s.185) att det kan vara en 

indikation på att banken har haft ett väldigt tydligt intäktsfokus. Måtten “ROE” och “ROA” 

rekommenderas av Johansson et al. (2004) då de är lönsamhetsmått som vanligen används i 

samband med kapital för att påvisa hur effektivt ett företags kapital har använts för att skapa 
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vinster.  

 

2.4 Sambandet mellan lönsamhet och kapitalstruktur inom banksektorn  

Yegon et al. (2014) har undersökt kapitalstruktur i förhållande till lönsamhet inom 

banksektorn. De anser att kapitalstruktur utgör ett svårt beslut för företag då det innefattar 

flera motverkande faktorer, såsom risk och lönsamhet. Yegon et al. (2014) menar att trots den 

betydande teoretiska utveckling som skett inom företagsekonomi de senaste decennierna bör 

klyftan mellan teori och praktik fortfarande minskas. Anledningen till att de valt att göra en 

branschspecifik analys är att yttre omständigheter tycks tvinga institutioner inom samma 

bransch på liknande sätt, vilket leder till att kapitalstrukturen är branschspecifik. Resultatet av 

deras studie visar att kortfristiga skulder har ett betydande positivt samband med lönsamhet. 

Sambandet tyder därmed på att kortfristiga skulder tenderar att vara billigare och därför 

kommer de stegvis leda till att vinsten ökar, vilket gör att kortfristig skuld är den bästa 

finansieringskällan för att nå lönsamhet för banker. Yegon et al. (2014) kom även fram till att 

en hög nivå av långfristiga skulder i finansiella strukturer leder till låg lönsamhet.  

 

Yegon et al. (2014) menar att det är svårt eller kanske till och med omöjligt att fundera över 

alla relevanta faktorer som påverkar kapitalstrukturen. De menar att en bra skuldsättningsgrad 

kommer minimera kostnaden för finansiering av företagets verksamhet och dessutom minska 

risken för konkurs. Aremu et al. (2013) belyser att kapital betraktas som hörnstenen i en banks 

ekonomiska styrka. Vidare menar de att den stödjer bankverksamheten genom att 

tillhandahålla en buffert för att täcka upp oavsiktliga förluster från verksamheten, vilket gör 

det möjligt för banken att fortsätta fungera på ett bra och lönsamt sätt om problem skulle 

uppstå. Aremu et al. (2013) studie syftar till att undersöka förhållandet mellan 

hävstångseffekterna och följande faktorer: storlek, utdelning, lönsamhet, påtaglighet, 

likviditet, tillväxt samt nettoresultatet.  

 

Med hänvisning till kapitalstruktursmodellerna och teorierna försöker Aremu et al. (2013) 

identifiera vilka hävstångseffekter som indikerar att vara den mest motiverande faktorn i valet 

av kapitalstruktur i den nigerianska bankindustrin, där de undersöker de fem största bankerna 

mellan år 2006 och 2010. Att fokusera på de stora bankerna är motsatsen till vad tidigare 

forskning har fokuserat på. Aremu et al. (2013) påstår att de stora bankernas bidrag till BNP 

är högre jämfört med mindre banker, vilket gör det mer intressant att studera. Resultaten av 
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studien visade att de huvudsakliga faktorerna som bidrar till bankernas hävstångseffekt är 

storlek, utdelning, lönsamhet, materiella tillgångar, tillväxt, affärsrisk och skattekostnader. 

Avslutningsvis kan vi se att både Yegon et al. (2014) och Aremu et al. (2013) poängterar att 

just banker är en speciell bransch att studera kapitalstrukturen inom. Detta på grund av att 

regleringar och nationalekonomiska faktorer kan spela in, exempelvis BNP som Aremu et al. 

(2013) nämner.  

 

DeAngelo och Stulz (2015) menar att banker är specialister på att skapa säkra och likvida 

fordringar, eller inlåning från allmänheten som de sedan tillhandahåller kunder som är villiga 

att betala ränta för en säker tillgång till kapital. Vidare belyser de att om banken inte kan 

begränsa riskerna på tillgångarna är också deras kapacitet att emittera säkra skulder 

begränsade. En hög hävstångseffekt för banken är optimalt för aktieägarna och samhället om 

de effektivt kan minska riskerna, enligt DeAngelo och Stulz (2015). Även Diamond och 

Rajan (2000) och Gropp och Heider (2010) belyser att bankers kapitaltillgångar ser 

annorlunda ut mot traditionella icke-finansiella företag, där inlåning från allmänheten är en 

central byggsten för att skapa likviditet för banker.  

 

Däremot belyser Gropp och Heider (2010) att banker i större mån på senare tid har försökt 

finansiera sig genom andra sätt än inlåning. Diamond och Rajan (2000) antyder då bland 

annat att högre bankkapital minskar sannolikheten för konkurs, eller finansiell nöd, men att 

det däremot minskar likviditeten. De menar även att mängden kapital påverkar det belopp 

som bankerna kan få låntagare att betala. En optimal kapitalstruktur för banker minskar 

effekter på likviditeten, konkurskostnader och risk att behöva kräva återbetalning från 

låntagare påstår även Diamond och Rajan (2000). Författarna har sett en minskning av 

bankkapitalet under de senaste två århundradena, vilket de tror kan förklaras av 

konsekvenserna med bankers hårt reglerade miljö. Gropp och Heider (2010) har däremot 

väckt en debatt angående i vilken grad regleringarna verkligen styr bankernas utformning av 

kapitalstruktur idag.  

 

2.5 Hypotes och sammanfattningsmodell  

Utifrån vad tidigare forskare (Johansson et al., 2004; Trujillo-Ponce, 2013) har använt sig av 

för lönsamhetsmått anser även vi att dessa tycks vara de mest relevanta för att mäta 

lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen inom banksektorn. Dessutom har vi tagit med ett 

branschspecifikt nyckeltal som används inom den svenska bankindustrin (SFF, 2015), 
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nämligen K/I-talet.  Därmed tror vi även att dessa lönsamhetsmått är applicerbara i vår studie 

på den svenska marknaden. Som genomgående nämnts i teorikapitlet har forskare (Bharath, 

Pasquariello & Wu, 2008; Fama & French, 2005; Frank & Goyal, 2003; Jung, Kim & Stulz, 

1996; Leary & Roberts, 2010; Lemmon, Roberts & Zender, 2008; Shyam-Sunder & Myers, 

1999; Yegon et al., 2014) kommit fram till ett flertal olika resultat utan en klar gemensam 

nämnare. Därmed kan vi inte avgöra om vår hypotes kommer ha ett positivt eller negativt 

samband, men vi är övertygande om att det finns ett samband då mängden forskning pekar på 

det. Vi har då med utgångspunkt i de tre lönsamhetsmått som presenteras i stycke 2.2 

formulerat en övergripande hypotes som ska analyseras med hjälp av tre olika variabler, vilka 

står för de tre olika lönsamhetsmåtten.  

 

Hypotes 1 = Lönsamhet uppvisar ett samband med kapitalstruktur utifrån de lönsamhetsmått 

som används i studien. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Figur 1 kan man se hur de olika delarna i vår studiens teorikapitel hänger samman. Genom 

att få en bredare förståelse för hur den svenska banksektorn fungerar och styrs kan man 

koppla samman det till såväl begreppet kapitalstruktur som lönsamhet. Lönsamhetens 

påverkan på kapitalstrukturen går endast åt ett håll i vår studie. När dessa delar sedan 

sammanställs i slutet av kapitlet kan vi även se hur de mynnar ut till den övergripande 

hypotesen 

Figur 1. Sammanfattande figur över vår teoretiska referensram 
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3. Metod 
Följande kapitel handlar om hur studien har utformats utifrån en positivistisk 

vetenskapstradition och vilka metoder som lagt grunden för arbetet. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av de metodval vi utgått från och hur den präglar studien, såsom en kvantitativ 

ansats med ett deduktivt förhållningssätt. För att skapa transparens genom arbetet följer sedan 

en tydlig genomgång av studiens tillvägagångssätt, detta ökar även läsarens förståelse för 

studien och de olika val som gjorts. Avslutningsvis diskuterar vi begreppen reliabilitet, 

validitet och generaliserbarhet för att sedan rikta kritik till studien.   

 

3.1 Forskningsansats 

Vi har valt att göra en kvantitativ studie där vi utgår från en positivistisk forskningstradition. 

Dessa val har gjorts eftersom studiens datamaterial består av siffror som samlats in från 

empirin och som därefter ska analyseras. Eliasson (2010, s.20) menar att en kvantitativ metod 

är lämplig när man vill sätta siffror på undersökningsmaterialet, samtidigt belyser han att den 

har en stark koppling till den positivistiska vetenskapstraditionen som vanligen utgår från 

observationer. Tydliga bevis på att vår studie präglas av en positivistisk tradition är att vi valt 

att utgå från en längre tidsperiod. Vi har använt oss av forskning och teorier som publicerades 

redan på 50-talet och utgör grunden för kapitalstrukturen och sedan arbetat oss fram till 

forskning som är aktuell idag. Vi har således byggt upp vår studie med en stark förankring i 

tidigare forskning. Den kumulativa faktorn har därmed präglat studien och varit av stor 

betydelse. Webster och Watson (2002) menar att det krävs att man som forskare sätter sig in i 

tidigare relevant litteratur då det skapar en översyn för att öka kunskapen. Att vara påläst om 

tidigare litteratur underlättar teoriutveckling samt avslöjar områden där mer forskning behövs. 

Även Hartman (2004, s.104) instämmer då han belyser vikten av att vetenskaplig kunskap 

hela tiden bygger på gammal kunskap men med nya observationer. 

 

En bidragande faktor till att vi valt positivismen är att vi har för avsikt att mäta och observera 

med en neutral roll, vi vill således inte riskera att vi själva kan påverka resultatet. 

Datainsamlingen görs enligt vår mening på ett vetenskapligt sätt då vi förhåller oss till 

positivismen. Hartman (2004, s.104) påpekar även att forskning inom positivismen inte kan 

ses som vetenskaplig om det inte finns stöd från en tillförlitlig mängd observationer, vilket vi 

beaktat genom att ha observationer från de fyra största bankerna i Sverige, ett tidsintervall på 

16 år, tre mått på lönsamhet och ett mått på kapitalstruktur. Vidare beskriver Hartman (2004, 

s.104) att positivismen är en tradition där man inte går utöver vad som kan observeras. Han 

menar att traditionen endast ser det som kan verifieras genom observationer som 
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vetenskapligt. Slutligen hävdar Ryan, Scapens och Theobald (2002) att det inte råder någon 

tvekan om att positivismen har haft en djupgående inverkan på utveckling av finans och 

redovisning. Det är även vårt slutliga argument till att välja positivismen då det hänger 

samman såväl med vårt intresse som vår valda studieinriktning. Olsson och Sörensen (2011, s. 

54) menar att då en kvantitativ metod används bör den insamlade informationen vara valid, 

reliabel och generaliserbar. Forskaren bör vara neutral, objektiv samt skriva och utföra studien 

med en viss distans under hela processen, detta har vi använt som ledord för utformandet av 

vår egen studie. Den kvantitativa forskningen kan även delas in beskrivande eller förklarande 

projekt där vi har för avsikt att förklara ett förhållande mellan lönsamhet och kapitalstruktur, 

det vill säga ett orsakssamband.  

 

Utifrån ovanstående kan vi konstatera att vår studie kommer ha en deduktiv ansats, vilket 

betyder att vi ska undersöka förhållandet mellan teori och praktik (Bryman & Bell, 2011 s. 

31). En deduktiv ansats kan sammanfattas som att den är “logiskt härledd”, där metoden skall 

grunda sig på att man härleder från den hypotes man tidigare ställt upp (Hartman, 2004, s. 

160). Det som härleds kan förklaras som att man beskriver en observation som i sin tur skall 

uttala sig om en framtida observation. Om observationerna sedan visar sig ha ett signifikant 

samband så bekräftas hypotesen, annars skall den förkastas då den inte utgör en vetenskaplig 

sanning. Viktigt att ha i åtanke är dock att bara för att en hypotes blivit bekräftad av ett test 

betyder det inte att den kan ses som rättfärdigad. En hypotes skall testas hårt och klara av 

ärliga försök att avvisa den (Hartman, 2004, s. 160). Olsson och Sörensen (2011, s. 48) 

belyser att det finns en teori som säger hur relationen mellan olika förhållanden ser ut i 

verkligheten. Därmed dras slutsatser om enskilda företeelser från allmänna principer när man 

använder sig av en deduktiv slutledningsansats. De påpekar därmed att en deduktiv ansats är 

tätt sammankopplad med användning av en kvantitativ metod. Vi kommer att jämföra våra 

empiriska resultat som vi samlat in från årsredovisningar med tidigare empirisk forskning 

inom området. Ett objektivt synsätt kommer också tillämpas i studien, vilket inte alltid är lätt 

enligt Ejvegård (2009, s. 19). Där belyser han att det är svårt att upptäcka egna fördomar och 

förutfattade meningar vilket vi försökt åtgärda genom att låta olika forskares ståndpunkter 

komma till tals studien igenom. Utifrån ett objektivt förhållningssätt har vi även försökt 

undvika egna tankar och åsikter fram tills studiens avslutande kapitel. 

 

3.2 Urval 

Vi har valt en industrispecifik analys med fokus på den svenska bankmarknaden därför att 
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kapitalstruktur tycks vara branschspecifik (Yegon et al., 2014). Detta då de yttre 

omständigheterna kan komma att tvinga företag inom samma bransch på liknande sätt, i vårt 

fall finns de tvång i form av lagar och regleringar. Dessa lagar och regleringar skiljer sig även 

åt vad gäller länder och därmed har vi valt att även göra en landspecifik analys med fokus på 

Sverige (Jong et al., 2008). Ytterligare motiv till valet är att vi finner få liknande studier som 

är genomförda både på bankindustrin och i Sverige.  

 

Samtidigt återfinns de svenska storbankerna (Wendel, 2016) på topplistan som de mest 

lönsamma och ledande bankerna inom Europa, därav finns det ett stort intresse att undersöka 

den svenska marknaden. Olsson och Sörensen (2011, s. 112) menar att man redan i ett tidigt 

stadie av studien måste definiera vad och vilka man avser att studera, även kallat 

studiepopulationen. Det är även den grupp resultatet av studien sedan ska kunna generaliseras 

till. De menar även att man indirekt väljer sin studiepopulation redan när man formulerar syfte 

vilket vi anser stämmer väl överens på vår uppsats då vi ämnar generalisera vårt resultat till 

hela den svenska bankmarknaden trots att vi inte undersöker den i helhet. 

 

Att vi valt att inrikta oss på Sveriges fyra största banker, Handelsbanken, Nordea, SEB och 

Swedbank, grundar sig i att de tillsammans utgör hela 72% av den svenska bankmarknaden 

(Riksbanken, 2016). Detta innebär även att de täcker den universella modell som används 

inom banker i Sverige. Bryman och Bell (2011, s. 190) menar att ett representativt urval på ett 

motsvarande sätt kan spegla hela populationen trots att den bara utgör en del av den. Vi anser 

därmed att vårt urval bidrar med en tillräcklig mängd observationer för att kunna dra 

generaliseringar till övriga likartade banker inom Sverige. Vi anser även att dessa banker går 

under definitionen ”affärsbanker” som även kan definieras som vinstdrivande publika banker 

med kundinlåning. Därmed riskerar vi inte att studien svävar iväg åt ett makroekonomiskt 

perspektiv, och företag kan således finna nytta för de slutsatser som frambringas givet 

studiens syfte. När vi undersökte respektive banks räkenskaper togs även valet att analysera 

hela koncernen istället för moderbolag eller ett specifikt dotterbolag. Valet kan liknas med ett 

bekvämlighetsurval (Bryman och Bell, 2011, s.204) då räkenskaperna för koncernerna i 

helhet var dem som var mest fullständiga givet informationen vi ville komma åt, under den 

valda tidsperioden, för alla bankerna. 

 

3.2.1 Val av tidsperiod 

Tidsperioden som studien undersöker består av ett intervall under åren 2000–2015. Detta 



33 
 

intervall undersöks som helhet, därefter delas det upp i tre delperioder då vi vill veta om det 

kan föreligga förändringar under tiden. Därmed kommer studien benämnas som en 

longitudinell studie eftersom undersökningen sträcker sig över en längre tid. Bryman och Bell 

(2011, s. 82) menar att en longitudinell forskningsdesign även kan utgöras av avgränsade 

kategorier för att kartlägga förändringar, i vårt fall delperioderna. En tvärsnittsstudie beskriver 

de istället som att den ofta består av strukturerade observationer och analys av offentlig 

statistik som undersöks under en bestämd tidpunkt, vilket alltså inte överensstämmer med vår 

studies design.  

 

Varje delperiod är som tidigare nämnts kopplad till innan, under och efter finanskrisen, vi vill 

därmed se skillnader och jämföra de olika delperioderna med varandra. Eliasson (2010, s. 48) 

belyser att en uppdelning av tidsintervall i flera delperioder kan vara en fördel eftersom det 

annars kan vara svårt att direkt få fram en komplett urvalsram. Däremot förklarar hon att en 

nackdel kan vara att man inte tydligt ser hur varje observation är i förhållande till hela 

populationen. Därför har vi valt att analysera både hela perioden, men även de tre 

delperioderna var för sig. Att göra så möjliggör för en djupare förståelse om hur lönsamhet 

och kapitalstruktur hänger samman oberoende eller beroende av om det råder en finanskris i 

landet.  

 

Vad gäller tidsramen har vi försökt hålla den så lång som möjligt då kapitalstruktur är 

dynamiskt och ändras över lång tid enligt Hovakimian et al. (2011). På grund av brist på 

kvantitativt datamaterial var dock en gräns tvungen att dras. Att gå alldeles för långt bak i 

tiden skulle även påverkas av att branschen i alltför hög grad skiljer sig åt gentemot idag. 

Detta på grund av den tekniska utvecklingens möjligheter samt olika regleringar som ligger 

till grund för hur banker får verka (Balthazar, 2006). Vi har därmed under den valda 

tidsperiod tagit hänsyn till olikheter som kan föreligga, såsom olika regleringar och Basel-

avtal som påverkar banker och därmed vår uträkning av de olika finansiella nyckeltalen. 

 

3.3 Datainsamling  

Olsson och Sörensen (2011, s.148) beskriver att en kvantitativ datainsamling bör 

karaktäriseras av de egenskaper man finner i figuren 2 nedan. Vilket vi även låtit genomsyra 

insamlingen av vårt egna datamaterial till studien.  

 



34 
 

 

Därmed har vi valt att inhämta data till vår studie genom årsredovisningar, böcker och 

vetenskapliga artiklar samt enstaka internetbaserade källor som är aktuella för ämnet. 

Vad gäller årsredovisningarna utgör de sekundärdata som vi inhämtat manuellt från respektive 

banks hemsida. Sekundärdata beskrivs av Olsson och Sörensen (2011, s.46) som information 

som redan inhämtas av andra, hit hör såväl årsredovisningar som publicerade vetenskapliga 

artiklar. Forskaren använder sig av sekundärdata för att analysera en större datamängd och 

sedan göra den överskådlig, vilket är precis vad vi ämnar göra i studien. Att använda sig av 

sekundärdata förklarar Bryman och Bell (2011, s.325) kan vara en fördel då datamaterialet 

som samlas in ofta anses vara av hög kvalitet. Detta är en aspekt som påverkar vårt arbete i 

hög grad då vi är måna om att kunna generera en studie som är tillförlitlig och av god kvalitet. 

I beaktande har även tagits att datainsamlingen görs inom den valda forskningstraditionen, 

positivismen, vilket innebär att den görs på ett vetenskapligt sätt.    

 

Vid inhämtandet av data för de fyra bankerna fanns rapporter i form av årsredovisningar 

tillgängliga på respektive banks hemsida, datan sträckte sig ungefär 16 år tillbaka i tiden 

vilket även var en bidragande faktor till vårt val av att sätta en punkt där. Grunden till vårt 

datamaterial har vi fått fram genom att själva räkna ut de nyckeltal vi valt genom siffror från 

de fyra bankernas årsredovisningars resultat- och balansräkningar. Dessa har därefter 

Figur 2. Modell över datainsamlingens karaktär och egenskaper 
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sammanställts i Excel för att sedan föras in i dataprogrammet Statistical Package for the 

Social Sciences, även kallat SPSS. I SPSS kommer vi först skapa korrelationsanalyser och 

utifrån dem sedan skapa regressionsanalyser. Den oberoende variabeln lönsamhet har hämtas 

från dessa finansiella rapporter för att sedan omräknas till de tre nämnda lönsamhetsmåtten, 

K/I-tal, ROE och ROA. Den beroende variabeln kapitalstruktur har även den räknats ut från 

årsredovisningarna i form av skuldsättningsgrad. Bryman och Bell (2011, s. 64) menar att en 

faktor som utövar ett kausalt inflytande kan benämnas som den oberoende variabeln medans 

effekten av inflytandet kallas den beroende variabeln. Därmed menar de att man bör ställa sig 

frågan om hur trovärdigt det är att den oberoende variabeln verkligen är, i någon grad, 

ansvarig för variationen man kan se i den beroende variabeln. Därmed har vi gjort detta för att 

med hjälp av regressionsanalyserna kunna se hur lönsamheten kan komma att påverka en 

banks val av kapitalstruktur.  

 

De vetenskapliga artiklar, böcker och övrig relevant litteratur som arbetet bygger på har 

inhämtats från databaser såsom: Google Scholar, Discovery, Academic Search Elite, Scopus 

och Business Source Premier. De nyckelord vi utgått från vid sökningarna har varit: 

kapitalstruktur, lönsamhet, banker, skuldsättningsgrad, eget kapital, totalt kapital, Basel-

avtalen pecking order och trade-off. Dessa har använts i en kombination med varandra och 

andra begrepp så som: räntabilitet och regleringar. 

 

3.4 Operationalisering av variabler  

Bryman och Bell (2011, s. 65) berättar att när man studerar ett samband mellan två olika 

variabler vilket vi ämnar göra finns det en beroende och en oberoende variabel. I vårt fall är 

dessa variabler kapitalstruktur som utgör den beroende variabeln medans den andra variabeln 

är lönsamhet som utgör den oberoende variabeln. Vi har dock inte några angivna 

kontrollvariabler då de redan är inbakade i studien i form av industri, och storlek på de valda 

företagen. Därmed finns det kontrollvariabler vi har diskuterat men som inte kommer påvisas 

mer specifikt. 

 

Vid bedömning av vilken variabel som har vilken egenskap menar Olsson och Sörensen 

(2011, s. 260) att tidsaspekten spelar en central roll. Då man i sökandet att få ett svar på 

sambandet måste utföra experimentella studier kan dessa oftast inte genomföras under en 

period utan slut eller början. Därmed har vårt val av tidsperiod varit av central betydelse för 

att kunna genomföra studien. Författarna nämner även att när man ska tolka och presentera sin 
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data är det vanligt att man gör felaktiga tolkningar av resultat då man inte förstått innebörden 

av vilka konsekvenser det kan få att inte veta vilken som är den beroende respektive den 

oberoende variabeln.  Därmed anser vi det vara av betydelse att förstå för att på så vis kunna 

se om det föreligger ett kausalt samband mellan den beroende och oberoende variabeln.  För 

att se om ett kausalt samband föreligger nämner bland annat Olsson och Sörensen (2011, s.  

259) att styrkan ska vara hög, det finns statistisk signifikans. En viss effekt är då relaterad till 

en viss orsak och kan inte förklaras av andra variabler samt att samma samband uppträder i 

flera olika grupper och under olika förhållanden och har kunnat påvisas i andra studier.  

 

3.4.1 Kapitalstruktur  

Kapitalstruktur beräknar vi med hjälp av nyckeltalet skuldsättningsgrad. Måttet känns 

trovärdigt då det är det vanligaste förekommande måttet samtidigt som det tydligt hänger 

samman med kapitalstruktur då begreppet innehåller en relation mellan skulder och eget 

kapital, liksom kapitalstrukturen gör. Om skuldsättningsgraden överstiger 1 betyder det att 

skulderna är större än det egna kapitalet. 

Skuldsättningsgraden = S/E  

S = Skulder  

E = Eget kapital  

Ovanstående formel kan anses vara en förenklad form av dess grundform: 

Skuldsättningsgraden = Justerade skulder ÷ Justerat eget kapital  

Där justerad skuld = Skulder + Skatt på obeskattade reserver 

Och där justerat eget kapital = Eget kapital + ((1 - bolagsskatt) x Obeskattade reserver) 

Den utvecklade formeln ger då:  

Skuldsättningsgraden = (Skulder + Skatt på obeskattade reserver) ÷ (Eget kapital + ((1 - 

bolagsskatt) x Obeskattade reserver) 

Vi har således valt att använda oss av formeln i det första steget, det vill säga den förenklade 

formeln. Den ger en tillräckligt överskådlig bild då bolagsskatten inte varierar i någon högre 

utsträckning från år till år, därmed påverkar den inte beräkningar eller resultatet.  
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3.4.2 Lönsamhet  

Svaret på frågan hur många förklarande variabler man bör använda sig av är enligt Andersson 

et al. (2007 s.109) “inte för få, men inte heller för många”. Detta svar kan anses mycket 

diplomatiskt men de anser ändå att det är en gyllene tumregel. Därför har vi valt att räkna ut 

lönsamheten utifrån tre nyckeltal, K/I-tal, ROE och ROA. Måtten räknas ut på följande sätt:  

 

K/I-tal (före kreditförluster) = Bankens rörelsekostnader / Rörelseintäkter   

 

ROA = Rörelseresultat + Finansiella intäkter / Totalt kapital  

 

ROE = Årets res / Genomsnittligt eget kapital 

 

Vi kommer således att mäta hur hög korrelationskoefficienten är mellan dessa oberoende 

variabler innan vi gör vårt statistiska test. Korrelationskoefficienten beräknar enligt Olsson 

och Sörensen (2011, s.248) hur starkt ett samband är, samt om det är positivt eller negativt. 

Bryman och Bell (2011 s.355) skriver att Pearsons r är en metod för att mäta detta. 

Korrelationskoefficienten ligger då mellan -1 och 1, det vill säga desto närmare noll siffran är 

desto lägre är korrelationen.  Andersson et al. (2007 s. 110) belyser att säkerheten i resultatet 

kan komma att bli mindre säkert om det råder en för hög korrelation mellan de förklarande 

variablerna. De menar att om det råder för hög korrelation mellan variablerna föreligger något 

som kallas multikollinearitet. Mason och Perreault (1991) belyser att multikollinearitet kan 

orsaka problem i en multipel regressionsanalys då tolkningen och slutsatserna från 

korrelationskoefficienterna kan bli vilseledande, vilket vi givetvis vill undvika i vår studie. 

Multikollinearitet innebär att det är svårt att hålla isär effekterna av de oberoende variablerna 

på den beroende variabeln, och därmed kan man säga att de oberoende variablerna mäter i 

princip samma sak. Vidare antyder Mason och Perreault (1991) att den generella gränsen för 

multikollinearitet ofta brukar dras vid 0.8, det vill säga om kollineariteten mellan två av våra 

variabler överstiger 0,8 kommer vi att undersöka detta samband noggrannare.  

 

En metod för att undersöka sambandet och multikollinearitet är att analysera VIF (variance 

inflation factors). O’Brien (2007) påpekar att det finns en tumregel som säger att om VIF-

värdet överstiger 4 bör det ifrågasättas, men om det inte överstiger 10 är det inte skadligt för 

resultatet av regressionen. Även Mason och Perreault (1991) och Manoppo (2016) menar att 

om VIF-kofficienten inte överstiger 10 indikerar det på att det inte är en skadlig kollinearitet, 

vilket gör att variablerna kan användas tillsammans i en multipel regressionsanalys även om 
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kollineariteten är mer än 0,8. Nyare forskning från O’Brien (2007) indikerar på att gränsen för 

hur högt VIF-värdet får vara utan att det är skadlig kollinearietet bör uppdateras. Han antyder 

att ett tröskelvärde på 10 bör utvärderas i samband med flera andra faktorer som påverkar 

variationen av regressionskoefficienter. Enligt O’Brien (2007) är det inte VIF-värdet i sig som 

avgör hur bra resultatet av regressionen blir, VIF-värdet skulle till och med kunna vara 20, 30 

eller 40. Han menar att det finns många andra faktorer som påverkar hur resultatet blir. 

Slutsatsen av detta är att vi först kommer att göra ett kollineraitetstest och därefter undersöka 

VIF om vi skulle upptäcka multikollinearitet mellan några variabler under någon av våra 

tidsperioder. Vi kommer trots dessa motsägelser om en tumregel på VIF <10 använda oss av 

denna gräns när vi bedömer om variablerna kan användas tillsammans eller inte då det är en 

välkänd tumregel enligt Mason och Perreault (1991) samt Manoppo (2016).  

 

3.5 Regressionsanalys 

Beroende på vilket resultat vi får i dessa korrelationstester kommer vi att bestämma vilken typ 

av regressionsanalys vi ska utföra. En regressionsanalys är enligt Andersson et al. (2007 s. 13) 

en av de mest användbara metoderna som omfattar grafiska och analytiska metoder för att 

bestämma samband mellan de beroende och oberoende variablerna. Liknande studier inom 

vårt ämne har genomfört regressionsanalyser för att studera samband mellan kapitalstruktur 

och lönsamhet inom banker (Aremu et al., 2012; Trujillo-Ponce, 2013; Yegon et al., 2014), 

vilket gör att även vi väljer att göra det.  

 

En modell med fler än en förklarande variabel kallas enligt Andersson et al. (2007 s. 83) för 

en multipel regressionsanalys. Ngo och La Puente (2012) belyser att denna typ av 

regressionsanalys är en av de mest kraftfulla verktyg som använts genom tiderna för att utföra 

statistiska tester. Bryman och Bell (2011 s. 358) poängterar att en multivariat analys handlar 

om ett tämligen avancerat samband då det är en analys av tre eller flera variabler. Denna typ 

av regressionsanalys kommer vi att genomföra om det inte föreligger någon multikollinearitet 

mellan våra förklarande variabler eller om VIF värdet understiger 10. Ngo och La Puente 

(2012) definierar en multipel regressionsmodell enligt följande: 

 

y= B0 + B1X1 + … + BkXk + Ɛ (random error)  

 

Bryman och Bell (2011, s.359) belyser att den tredje variabeln kan vara mellanliggande, det 

vill säga att den kan besvara frågan varför det finns ett samband. Då samtliga av storbankerna 
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som vi ska undersöka har liknande egenskaper anser vi att de mellanliggande variablerna 

såsom storlek och tillväxt underförstått är medräknade. Vidare menar Ngo och La Puente 

(2012) att uppbyggnaden av en multipel regressionsanalys sällan är enkel, forskaren bör ha 

stor kunskap om sina variabler. Vi anser att teorikapitlet i vår studie definierar och redogör att 

vi förstått de olika variablernas innebörd. Utifrån det har vi som tidigare nämnts valt att ha 

kapitalstruktur, alltså skuldsättningsgrad som den beroende variabeln och ROE, ROA och 

K/I- tal som tre mått på lönsamhet och utgör därmed de oberoende variablerna. Vår 

regressionsmodell kommer då bli utformad enligt följande: 

 

Sk = b0 + b1(ROE) + b2 (ROA) + b3 (K/I-tal)  

 

Precis som Andersson et al. (2007 s. 83) säger är en multipel regressionsanalys svår att 

grafiskt illustrera, vår regression är ett bra exempel på det då den totalt har fyra variabler och 

därmed kommer att bli fyrdimensionell. Vårt resultat kommer därför till största delen 

presenteras genom förklarande tabeller som visar hur den beroende variabeln påverkas av de 

oberoende variablerna.  

 

Om det däremot skulle visa sig att det föreligger multikollinearitet mellan våra oberoende 

variabler samt att VIF värdet överstiger 10 kommer vi att utföra en bivariat analys. Bryman 

och Bell (2011 s. 353) beskriver en bivariat analys som en analys av två variabler i taget i 

syfte att visa hur dessa två är relaterade till varandra. Vi kommer alltså i detta fall att göra tre 

olika bivariata regressionsanalyser för att få med alla våra oberoende variabler men inte i 

samma regression. Andersson et al. (2007 s. 51) belyser dock att en sådan typ av regression 

kan utelämna en mängd faktorer som påverkar sambandet, vilket gör att vi i första hand vill 

utföra en multipel regression om resultatet från korrelationstesterna tillåter detta.  

 

3.5.1 Analys av regressioner 

Bryman och Bell (2011 s. 365) belyser att man kan använda sig av statistiska datorprogram 

för analys av data. Regressionsanalysen kommer vi därför att genomföra i dataprogrammet 

SPSS. Detta program påpekar Bryman och Bell (2011 s. 365) kanske är den mest använda 

mjukvaran för analys av kvantitativ data inom samhällsvetenskapen, vilket gör att SPSS känns 

som ett bra val. Programmet är även välkänt över hela världen då exempelvis Manoppo 

(2016) som gjort en studie i Indonesien använt sig av SPSS. Vi kommer att utföra fyra olika 

analyser i programmet, en för hela perioden 2000 - 2015 samt dela upp den i tre olika 
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delperioder för att kunna jämföra resultaten mellan varandra. De tre perioderna har vi delat 

upp enligt följande: 2000 – 2005, 2006 – 2010 och 2011 – 2015. Anledningen till detta är att 

en finanskris utbröt i Sverige år 2008 vilket även påverkade de svenska bankerna. Diamond 

och Rajan (2000) belyser att en ökad osäkerhet på marknaden, exempelvis vid finanskriser, 

påverkar bankers tillgång till kapital från inlåning. Precis som Gropp och Heider (2010) säger 

är inlåning från allmänheten en stor finansieringskälla för banker, vilket då kommer leda till 

osäkerhet för bankerna. Därför har vi utformat våra perioder så att en period sträcker sig före 

finanskrisen, en under samt en efter. 

 

I programmet kommer vi få veta hur statistiskt signifikant regressionen är. Enligt Bryman och 

Bell (2011 s.360) innebär ett sådant test att forskarna beräknar hur säkra de kan vara på att 

urvalet kan generaliseras till hela populationen. Vidare belyser de att den vanligaste 

signifikansnivån som accepteras inom samhällsvetenskapen är att man i fem fall av hundra 

drar en felaktig slutsats. I vår studie kommer vi att använda tre olika signifikansnivåer, 1% 

nivå, 5% nivå samt 10% nivå. Under varje tabell i studiens kommande kapitel kommer vi 

således skriva signifikansnivån på följande sätt: ***Signifikant på 1% nivån, **Signifikant på 

5% nivån, *Signifikant på 10% nivå. Om det inte finns någon stjärna ligger signifikansnivån 

över 10% vilket vi väljer att inte definiera som ett signifikant samband. I SPSS kommer även 

våra modellers förklaringsgrad att analyseras, enligt Andersson et al. (2007 s. 94) kallas 

förklaringsgrad även R2, vilken förklarar variationen av y. Att mäta förklaringsgraden är 

något som återkommer i studier som genomförs med hjälp av regressionsanalys, exempelvis i 

Yegon et al. (2014) studie som även berör samma ämne som oss.  

 

3.6 Reliabilitet  

Reliabilitet anger precis som Bryman och Bell (2011 s. 63), Ejvegård (2009 s. 77) och 

Eliasson (2010 s. 14) säger hur tillförlitliga en studies mätningar kan anses vara. Bryman & 

Bell (2011 s. 63) belyser att reliabiliteten bör vara av stor vikt i kvantitativa studier. Vidare 

menar de att stabilitet är en viktig faktor att ta hänsyn till när man ska ta ställning till om ett 

mått är tillförlitligt eller inte. Då bankbranschen i stor utsträckning styrs av lagar och 

regleringskrav som förändras kan detta göra att resultaten varierar lite över tid. Bryman och 

Bell (2011 s. 336) belyser att detta är något som kan påverka studiens reliabilitet, vilket dock 

är något som vi inte kan påverka eftersom lagarna är vad de är. För att välja våra mått för 

lönsamhet har vi inspirerats av hur andra forskare (Trujillo-Ponce, 2013; Yegon et al., 2014) 



41 
 

har gjort inom ämnet kapitalstruktur i banksektorn. Ejvegård (2009 s. 77) belyser dock att 

man bör ha i åtanke att mätinstrumenten konstrueras av forskarna själva, vilket gör att det 

finns en risk att pålitligheten kan variera. Därför har vi också valt att stödja våra val från 

litteratur (Johansson et al., 2004; SFF, 2015; Thomasson et al., 2013), för att på så sätt öka 

reliabiliteten för våra mått på lönsamhet och kapitalstruktur.  

 

Vår studie styrs till stor del av vilka mått vi väljer för att räkna ut och få siffror på de två 

huvudbegreppen kapitalstruktur och lönsamhet. Vi är medvetna om att när vi räknar allt 

manuellt utifrån bankernas årsredovisningar finns det en risk att det kan uppkomma felkällor. 

Olsson och Sörensen (2011, s.189–202) instämmer med detta och poängterar att då man 

överför rådata till ett dataprogram måste man noggrant kontrollera och rätta uppgifterna för att 

undvika felkällor. De nämner även att vissa frågor eller svar inte går att kontrollera via 

datorprogram vilket är fallet för vår studie. Detta är således något vi försökt minimera genom 

att räkna varje tal två gånger var, för att på slutet jämföra om vi fått samma siffror. Om så inte 

är fallet har vi tillsammans räknat om den specifika observationen. Detta är en faktor som vi 

anser hänger tätt samman med hur studien ska kunna anses vara tillförlitlighet till en hög grad. 

Det är även av största vikt då man förhåller sig inom positivismen att endast observera och 

därmed inte påverkar så att resultat kan bli snedvridna på något sätt (Bryman & Bell, 2011, 

s.36). Därmed blir en positivistisk studie trovärdig och neutral vilket vi anser kommer stärka 

vårt arbetes reliabilitet.  

 

Begreppet reliabilitet hänger även tätt samman med Replikerbarhet (Bryman & Bell, 2011, 

s.63) vilket även anses vara ett kriterium som en vetenskaplig text bör uppfylla. 

Replikerbarhet handlar om att forskarna vill försöka upprepa en studie och de resultat som 

andra forskare kommit fram till. Ett exempel på varför man vill göra detta är att man inte 

anser och tror att resultaten hänger samman med dem från övriga relevanta studier. Studien 

måste alltså vara utformad så den är replikerbar, vilket innebär att forskare i detalj bör 

beskriva sitt tillvägagångssätt. Då det finns så pass delade meningar inom ämnet 

kapitalstruktur som vi tidigare presenterat anser vi det vara extra viktigt att vår studie enkelt 

ska kunna återskapas. Dessa två begrepp har även stor betydelse vid val av källor. Ejvegård 

(2009, s.75) belyser att det finns anledning att vara särskilt källkritisk idag mot det material 

som hämtas in via dator, då det finns mängder av givna uppgifter som är falska. Även detta är 

en faktor vi arbetat för att motverka då vi valt vetenskapliga artiklar med hög status vad gäller 

såväl journals som antal citeringar. Överlag har vi försökt minimera källor från olika 



42 
 

hemsidor och har i dess ställe använt oss av vetenskapliga artiklar och böcker som även 

Ejvegård (2009, s.75) rekommenderar som de mest pålitliga källorna för vetenskapligt 

skrivande.  

 

3.7 Validitet  

Eliasson (2010 s. 16) liksom Olsson och Sörensen (2011, s. 122) menar att validitet handlar 

om ifall undersökningen verkligen mäter det vi vill att den ska mäta, det vill säga 

kapitalstruktur och lönsamhet i vårt fall. Vidare belyser bland annat Bryman och Bell (2011, 

s. 176) att validitet och reliabilitet har ett starkt samband och är beroende av varandra, för att 

nå en hög validitet krävs en hög reliabilitet. Eliasson (2010 s. 16) antyder då även att det är 

viktigt att kontrollera om den insamlade datan i så hög utsträckning som möjligt är sann. 

Därför har vi valt att samla in data direkt från bankernas årsredovisningar istället för att gå 

genom en databas, på så sätt får vi möjligheten att kontrollera varje observation mer noggrant 

och därmed höja studiens validitet. 

 

Enligt Eliasson (2010 s. 16) är det viktigt att man så långt som möjligt kontrollerar den 

information som samlats in, att den är sann och kan anses vara giltig. Undersökningens grad 

av sanning har naturligtvis en avgörande betydelse för den vetenskapliga trovärdigheten i 

undersökningen. För att öka validiteten i vår studie har vi följt Eliasson (2010 s. 17) 

rekommendationer. Vi har operationaliserat definitionerna av begrepp kapitalstruktur och 

lönsamhet så att de stämmer överens med de teoretiska definitionerna så bra som möjligt. Vi 

har även konstruerat olika indikatorer för de begreppen vi använder oss av i undersökningen 

så att vi kan använda dessa som ett mått på validiteten. Där mäts lönsamheten i tre olika 

nyckeltal, K/I-tal, ROA och ROE medans kapitalstrukturen mäts som skuldsättningsgraden. 

Genom att jämföra resultaten för dessa olika indikatorer kan vi se om de går i samma riktning, 

vilket talar för att validiteten är hög. 

 

När man mäter just kapitalstruktur har vi märkt att det kan vara lätt att komma in på många 

sidospår då begreppet hänger samman med många delar i ett företags ekonomi och det som är 

specifikt för företaget, givet vilken bransch och land företaget är verksamma i. Vi har därmed 

valt att studera de nyare artiklar som gjorts inom ämnet som vi anser har en bra tyngd och 

utifrån dem sett om det vi gör verkligen är möjligt. Vi kan då med stöd från den tidigare 

forskningen (Aremu et al., 2013; Frank och Goyal, 2009; Trujillo-Ponce, 2013; Yegon et al., 
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2014) se att vi mäter det vi ska mäta på ett sätt som är såväl genomtänkt som logiskt. Vi mäter 

därmed givet vår studies syfte hur lönsamhet påverkar kapitalstrukturen, med riktning mot de 

fyra största bankerna i Sverige.   

 

Lika viktigt som det är att ha en hög reliabilitet är det även att ha en hög validitet menar 

Olsson och Sörensen (2011, s. 124). Bryman och Bell (2011, s. 78) menar då att man vid 

frågeställningar som rör reliabilitet och validitet i första hand bör tänka på om frågorna 

handlar om aspekter kring kvaliteten på måtten man använts sig av i studien. Dessa mått är 

även av intresse för att nå en slutsats och uppfylla studiens syfte, vilket gör dem centrala. I 

andra hand menar de att det handlar om att man bör veta och känna till den forskningsdesign 

som använts för att kunna beakta frågor som rör måttens kvalitet och då ta hänsyn till dessa 

kopplat till hur metoden sett ut. Utifrån det har det varit av stor betydelse för oss att även 

bedöma om programmet SPSS som vi använder oss av för att göra såväl korrelationstester 

som regressionsanalyser är tillförlitligt, vilket vi fått svar från litteraturen att det är (Bryman 

& Cramer, 1999; Bryman & Bell, 2011).  

 

3.8 Generaliserbarhet  

För att kunna generalisera sitt resultat menar Olsson och Sörensen (2011, s. 257) att man bör 

uppfylla vissa förutsättningar såsom att alla frågor som ställs skall bli besvarade på ett 

metodologiskt riktigt sätt. Felkällor bör elimineras, databearbetningen ska vara noggrant 

genomförd och kontrollerad. De påpekar även att såväl validitet som reliabilitet måste vara 

hög för att en generalisering ska kunna ske. Vi liksom övriga forskare enligt Olsson och 

Sörensen (2011, s. 257) ämnar generalisera våra slutsatser då vi vill att vår studie ska få ut sitt 

fulla värde. Därmed håller vi med om att det inte räcker med att endast förstå den data och de 

resultat som framkommit och dra meningsfulla slutsatser. Datan måste även ses i ett bredare 

perspektiv. Kan man generalisera resultaten bortom den ämnade populationen för studien? 

Finns det en vidare vetenskaplig innebörd? 

 

Detta anses dock vara en svår balansgång enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 256). 

Möjligheterna för generaliseringen begränsas nämligen av syftet. Vi anser därmed att vår 

studie går att generalisera till en viss nivå baserat på vad såväl syftet som studiens ämne 

rymmer, och dess nivå av reliabilitet och validitet. Studien är exempelvis generaliserbar till 

länder som styrs av liknande lagar och regleringar som Sverige, exempelvis länder i Norden 
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och Australien (Bank for international settlements [BIS], 2015). Det vi främst ämnar 

generalisera som även håller sig inom studiens ram är att resultatet ska kunna generaliseras till 

hela den svenska bankmarknaden. Det finns vissa undantag för storleksaspekter som gör att vi 

därmed sätter en gräns att inte generalisera till de minsta bankerna inom Sverige då vår 

undersökning baseras på stora och väletablerade företagsbanker. 

 

Detta är något som Bryman och Bell (2011, s. 177) håller med om, de menar att kvantitativa 

forskare bör vara intresserade av att kunna uttala sig om i vilken grad deras resultat kan 

generaliseras till andra situationer och grupper än de som studerats. Därmed blir frågan tätt 

kopplad till vad som kan anses vara ett representativt urval. Om urvalet inte är representativt 

går det inte att heller att hävda att resultaten är tillförlitliga och unika bara för den specifika 

urvalsgruppen. Man vill med andra ord kunna hävda att de slutsatser man dragit och de 

resultat man fått fram går att generalisera även till andra fall. Många glömmer dock att 

generaliseringar har begränsningar. Det går exempelvis inte att dra slutsatser utöver den 

population som legat till grund för urvalet (Bryman och Bell, 2011, s. 177). Man bör även ha i 

åtanke att det föreligger en tidsgräns för hur länge resultaten är hållbara, dock är det en fråga 

som är svår att ta ställning till då den påverkas av många ytterligare faktorer. I vårt fall kan 

man koppla detta till både kapitalstruktur och lönsamhet där begreppen återfinns i betydligt 

många fler områden än de vi valt att studera. 

  

Bryman och Bell (2011, s. 87) vill även att man ställer sig frågan om ett enda fall kan vara 

representativt, är det överhuvudtaget möjligt att det kan ge resultat som ska kunna tillämpas 

på andra i någon utsträckning? Man bör då själv förstå att detta inte går. Däremot kan man 

hävda att det föreligger en viss grad av teoretisk generaliserbarhet utifrån de fall som 

undersöks. Utifrån det inser vi att det kan komma att behövas flera liknande studier inom 

samma område. Författarna menar även att det är lättare att generalisera resultat i en 

kvantitativ studie då man med hjälp av kvantifiering av resultaten ofta kan visa i vilken 

utsträckning de beskrivna företeelserna är. Därmed ser vi det som en stor fördel att vi får fram 

objektiva siffror som kan tala för vår sak bättre än vad våra ord kan. 

 

 

3.9 Metodkritik  

Vi vill rikta en viss kritik till att vi ej tagit i beaktande de nya aktörerna som finns inom 

bankbranschen. Det har under senaste tid växt fram nya sorters banker som inte drivs som de 
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vanliga, gamla och klassiska. Dessa har vi inte tagit hänsyn till liksom att vi inte tagit hänsyn 

till storlek som finns hos olika aktörer (Sveriges Radio, 2012). Vi undersöker således en del 

av de banker som finns på den svenska marknaden, men det är den vanligaste och största 

delen. Banksektorn kan vara svår att definiera då den förhåller sig till olika lagar och 

regleringar vilket ibland gör det svårt att hitta gemensamma nämnare med tidigare forskning 

då många faktorer beror på landspecifika termer och merparten av studierna har utförts i 

övriga världen (Jong et al, 2008). Utifrån det anser vi att vårt resultat kan generaliseras men vi 

ser även att det finns en mening för den med intresse att undersöka flera sorters banker, de 

som förhåller sig till nyare metodapparater, liksom de som är av mindre och mellanstor 

karaktär.  

 

Bryman och Cramer (1999 s. 247) belyser att resultatet i en regression kan bli känsligt för 

exempelvis outliers om observationerna är få, vilket även Edwards (1984 s.38) stödjer med att 

påstå att resultatet till och med kan bli missvisande. Utifrån det kan vi dra slutsatsen att även 

vårt resultat kan komma att bli känsligt då vi endast analyserar fyra storbanker under en 

tidsperiod om 16 år och observationerna kommer därmed inte att bli så många som vi kanske 

hade önskat. Bryman och Cramer (1999 s. 247) påpekar däremot också att ett mindre antal 

observationer kan användas om tillgången till observationer är begränsad. Eftersom Sverige 

endast har fyra storbanker anser vi att tillgången till observationer är begränsad. Däremot 

utgör dessa fyra banker en övervägande del av marknaden och det anser vi vara ännu ett 

argument för att antalet observationer är tillräckligt för att få ett tillförlitligt resultat. 

 

Mason och Perreault (1991) liksom Ngo och La Puente (2012) belyser att multipel 

regressionsanalys är en av de mest använda metoderna vid statistiska tester. Precis som vi 

tidigare berört poängterar Mason och Perreault (1991) att det kan uppstå problem vid en sådan 

typ av regression om två eller flera oberoende variabler har för hög kollinearitet, vilket vi 

kommer undersöka i vår studie innan vi utför regressionstesterna. De menar att det är välkänt 

bland forskare att detta fenomen påverkar tolkningen av resultatet av regressionen, vilket gör 

att det kan bli vilseledande. Vidare belyser Mason och Perreault (1991) att detta speciellt 

inom den ekonomiska litteraturen, anses vara ett problem, istället för att se det som 

karaktäristiskt för det underliggande förhållandet mellan variablerna. O’Brien (2007) antyder 

däremot att en hög korrelation följaktligen inte behöver medföra problem eller ett missvisande 

resultat. Utifrån detta ser vi att det på senare tid råder oenigheter angående kollinearitetens 

betydelse för resultatet. För att undvika risken att resultatet blir missvisande kommer vi 
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noggrant kontrollera kollineariteten och sambanden mellan våra variabler innan 

regressionsanalysen utförs. Detta kommer vi göra som vi tidigare nämnt genom att först göra 

ett kollinearitetstest och därefter kontrollera VIF-värdet om vi skulle upptäcka en hög 

kollinearitet. 

 

Enligt Ejvegård (2009, s. 71) är tillförlitligheten hos de valda källorna mycket viktigt. Han 

menar att materialet som används måste bedömas ur saklighets- och objektivitetssynpunkt. 

Vidare beskriver han att det finns vissa krav som är viktiga att kontrollera vid val av källor, 

såsom färskhetskravet, vilket berör vår studie då några av våra källor är av äldre karaktär. Han 

nämner då att det i allmänhet är bättre att använda källor av nyare karaktär. Nyare material 

innehåller fakta från nutid men man ska inte glömma bort vad äldre material har konstaterat. 

Vi anser till exempel att det finns goda argument att använda de äldre källorna då de bidrar till 

en grundförståelse om hur begreppen har byggts upp, samtidigt som de är publicerade i bra 

journaler med en mängd citeringar. Denna aspekt hänger även väl samman med Ejvergårds 

(2009, s. 71) samtidighetskrav, han menar då att källan bör ligga nära den beskrivna 

tidshändelsen då detaljer blir tydligare än en källa som beskriver något långt efter händelsen. 

Den som inte varit med om händelsen kanske inte har förmåga att bedöma den rätt. 

Ejvergårds (2009, s. 71) slutliga krav som påverkar vår studie är oberoendekravet, där en 

källas värde kan fastställas om forskaren tar reda på varifrån uppgifter och fakta kommer från. 

Generellt är en primärkälla bättre än en sekundärkälla. Han menar att förvanskningar kan 

uppstå när något rycks ur sitt sammanhang och sammanfattas. I det stora hela har vi få 

sekundärkällor men det förekommer någon enstaka som vi anser underlättat vårt sökande efter 

information, vi anser dessa dock vara okej att använda sig av då de utifrån de övriga 

kriterierna håller en väldigt hög nivå.  
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4. Resultat och analys 
I följande kapitel kommer vi att presentera studiens resultat samtidigt som det analyseras. 

Först presenteras den deskriptiva datan för såväl hela perioden som studiens delperioder. 

Därefter kan man se studiens korrelationstest som även har kompletterats med VIF-test för 

respektive period, detta för att förstärka trovärdigheten kring studiens variabler. Slutligen 

presenteras regressionstest för studiens alla tidsperioder kopplat till en analys om studiens 

hypotes kommer förkastas eller inte.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

Till att börja med kommer deskriptiv statistik att visas för hela perioden, 2000–2015, samt de 

uppdelade perioderna, 2000–2005, 2006–2010, 2011–2015. I den vänstra kolumnen ser vi de 

olika variablerna där ROE, ROA och K/I-talet definierar lönsamhet. Skuldsättningsgraden 

definierar studiens kapitalstruktur i siffror. Till höger visas sedan medelvärdet, 

standardavvikelsen (samt standardavvikelsen i % inom parentes) och antal observationer (N).  

 

4.1.1 Hela perioden, 2000–2015 

Mellan åren 2000–2015, det vill säga 16 år, studerades totalt fyra banker med en observation 

per år och bank. Det resulterade i 64 stycken observationer som även visas i kolumnen längst 

till höger. Utifrån tabell 1 kan vi utläsa att skuldsättningsgraden och K/I-talet har nästan 

hälften så stor standardavvikelse än ROE och ROA, vilket även kan tolkas som att dessa tal är 

mer stabila över tiden. Utifrån det kan vi analysera att en anledning till att 

skuldsättningsgradens standardavvikelse är lägre har att göra med regleringar av kapitalkrav 

som genomgående styrs med hjälp av Basel-avtalen för att dessa ska hållas på en jämn nivå 

(Balthazar, 2006).   

 

Tabell 1. Deskriptiv data, hela perioden 

 Medelvärde Standardavvikelse (%) N 

Skuldsättningsgrad 22,10 4,14 (18,73) 64 

ROE 14,32 5,39 (37,64) 64 
ROA 0,68 0,29 (42,65) 64 

K/I- tal 52,85 10,16 (19,22) 64 

 

4.1.2 Delperiod 1, 2000–2005 

I tabell 2 som utgör den första delperioden med 24 stycken observationer kan vi se att 

medelvärdet ligger på likande nivå som under hela perioden i tabell 1. Däremot kan vi utläsa 

att standardavvikelserna för perioden är betydligt jämnare, vilket beror på att ROE och ROA 

är lägre. Detta kan ha att göra med att det är ett kortare tidsintervall med färre observationer. 
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Standardavvikelsen för skuldsättningsgraden är aningen större än för hela perioden, detta kan 

ha att göra med att man under denna tidsperiod började implementera och övergå till det andra 

Basel-avtalet hos de svenska bankerna som delvis gick ut på att minska kapitalkravet hos 

bankerna (Altman & Sabato, 2005). 

 

Tabell 2. Deskriptiv data, delperiod 1 

 Medelvärde Standardavvikelse (%) N 

Skuldsättningsgrad 22,53 4,95 (21,97) 24 
ROE 16,04 3,68 (22,94) 24 

ROA 0,82 0,25 (30,49) 24 

K/I- tal 55,98 14,73 (26,31) 24 

 

4.1.3 Delperiod 2, 2006–2010 

Tabell 3 utgörs av den andra delperioden bestående av 20 stycket observationer under ett 

tidsintervall av fem år. Denna period innefattar även finanskrisen som drabbade Sverige år 

2008–2009, vilket vi tror är den främsta anledningen till att talen i tabell 3 skiljer sig från de 

andra tabellerna. Vi kan utläsa att medelvärdet på skuldsättningsgraden är lite högre än i de 

två tidigare tabellerna, däremot är standardavvikelsen lägre vilket tyder på att denna periods 

skuldsättningsgrad är jämnare.  Bankerna har således lånat mer pengar än i föregående 

tabeller. Vi kan även se att K/I - talets standardavvikelse är lägre vilket vi tolkar som att 

bankerna har haft mindre fokus på vinst, vilket således kan vara en konsekvens av en sämre 

ekonomi i landet på grund av den rådande finanskrisen. Likaväl tycks ROE och ROA ha 

påverkats av finanskrisen då deras standardavvikelse är betydligt mycket högre än i tidigare 

tabeller.  

  

Tabell 3. Deskriptiv data, delperiod 2 

 Medelvärde Standardavvikelse (%) N 

Skuldsättningsgrad 23,42 3,38 (14,43) 20 

ROE 13,84 8,43 (60,91) 20 

ROA 0,61 0,38 (62,3) 20 
K/I- tal 52,07 5,42 (10,41) 20 

 

4.1.4 Delperiod 3, 2011–2015 

Tabell 4 utgörs av den tredje och sista delperioden som består av 20 stycken observationer 

under ett tidsintervall på fem år. Denna delperiod speglar tiden efter finanskrisen, vilket vi 

uppfattar som en återhämtningsperiod med de rådande siffror vi fått fram i föregående tabell. 

Under 2010 började man även införa ett nytt Basel-avtal, det tredje avtalet, för att motverka 
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att ytterligare kriser skulle uppstå. Avtalet tvingade även banker att hålla ett högre eget kapital 

och lägre bankskuld (Allen et al., 2012), vilket kan vara en påverkande faktor för periodens 

minskning av skuldsättningsgradens medelvärde samt standardavvikelse. Utifrån ovanstående 

tabeller kan vi dra slutsatsen att standardavvikelsen blir mer föränderlig desto längre 

tidsintervallet och antalet observationer är, detta då de kan innehålla såväl ned- som 

uppgångar i ekonomin vilket påverkar helheten.    

 

Tabell 4. Deskriptiv data, delperiod 3 

 Medelvärde Standardavvikelse N 

Skuldsättningsgrad 20,27 3,21 (15,84) 20 
ROA 12,74 1,55 (12,17) 20 

ROE 0,58 0,10 (17,24) 20 
K/I- tal 49,87 5,25 (10,53) 20 

 

4.2 Korrelationstest 

Pearson´s korrelationskoefficient har använts för att undersöka relationen mellan variablerna. 

Därefter har vi gjort ett test som visar VIF för att undersöka kollineariteten närmare då 

samtliga av våra perioder uppvisar en hög kollinearitet mellan de oberoende variablerna ROE 

och ROA.  

 

4.2.1 Hela perioden, 2000–2015 

Tabell 5 utgör hela perioden för studien och är därmed baserad på 64 observationer under 16 

år för de fyra bankerna. I tabellen kan man se hur de olika variablerna korrelerar med 

varandra vilket varierar mellan positiva och negativa samband. Vi kan även se att vissa 

nyckeltal har en svagare relation medans andra har en starkare korrelation. Ett exempel på en 

starkare korrelation är ROE och ROA som överstiger 0,8 vilket enligt Mason och Perreault 

(1991) tyder på att det råder multikollinearitet och gör att sambandet bör undersökas 

noggrannare. Man kan även utläsa signifikansnivån i tabellen. Även där kan vi se att ROE och 

ROA har en signifikansnivå på 1% vilket i samband med en hög korrelation är ytterligare ett 

tecken på att det bör undersökas vidare.  
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Tabell 5. Korrelationstest, hela perioden 

 Skuldsättningsgrad ROE ROA K/I- tal 

Skuldsättningsgrad 1,00 0,10 -0,15 0,16* 

ROE 0,10 1,00 0,85*** -0,17* 
ROA -0,15 0,85*** 1,00 -0,29* 

K/I- tal 0,16* -0,17* -0,29* 1,00 
***Signifikant på 1% nivån, **Signifikant på 5% nivån, *Signifikant på 10% nivån 

 

I och med detta har vi gjort ett test för att ta reda på VIF-värdet som ni kan se i tabell 6. Testet 

visar på ett värde under 4 för samtliga oberoende variabler vilket betyder att det inte kommer 

att påverka resultatet av vår regression enligt O’Brien (2007).  

Tabell 6. VIF-test hela perioden 

 
Tolerans VIF 

ROE 0,27 3,72 
ROA 0,25 3,95 

K/I-tal 0,9 1,12 

 

 

4.2.2 Delperiod 1, 2000–2005 

Tabell 7 utgör den första delperioden för studien bestående av 24 stycken observationer under 

en period av sex år. Även här kan vi se att det finns både positiva och negativa korrelationer 

med olika styrka i sambanden. Den högsta korrelationen är på 0,69 på 1% signifikansnivå 

vilket inte överskrider gränsen för multikollinearitet vid 0,8. Vi har ändå valt att analysera 

detta samband närmare med hjälp av ett VIF-test för att vara på den säkra sidan eftersom vi är 

medveten om att ROE och ROA har ett starkt samband.  

 

Tabell 7. Korrelationstest, delperiod 1 

 Skuldsättningsgrad ROE ROA K/I- tal 

Skuldsättningsgrad 1,00 -0,33* -0,55*** 0,15 

ROE -0,33* 1,00 0,69*** -0,32* 
ROA -0,55*** 0,69*** 1,00 -0,56*** 

K/I- tal 0,15 -0,33* -0,56*** 1,00 
***Signifikant på 1% nivån, **Signifikant på 5% nivån, *Signifikant på 10% nivå 

 

I VIF-testet för tabell 8 kan vi tydligt se att talen inte överstiger 4 för någon av de olika 

nyckeltalen som mäter den oberoende variabeln lönsamhet. Vilket därmed bekräftar att 

variablerna inte är skadliga för resultatet i en multipel regressionsanalys. 
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Tabell 8. VIF-test, delperiod 1 

 
Tolerans VIF 

ROE 0,51 1,92 

ROA 0,40 2,49 

K/I-tal 0,68 1,46 

 

4.2.3 Delperiod 2, 2006–2010 

Tabell 9 utgör den andra delperioden för studien, den består av 20 stycken observationer 

under ett tidsintervall på fem år. Utifrån tabellen kan vi utläsa att ROE och ROA återigen har 

ett korrelationssamband som överstiger 0,8 på 1% signifikansnivå och därmed behöver 

undersökas vidare genom att göra ett VIF-test.  

 

Tabell 9. Korrelationstest, delperiod 2 

 Skuldsättningsgrad ROE ROA K/I- tal 

Skuldsättningsgrad 1,00 0,45** 0,27 -0,16 

ROE 0,45**  1,00 0,92*** -0,36* 
ROA 0,27 0,92*** 1,00 -0,40** 

K/I- tal -0,16 -0,36* -0,40** 1,00 
***Signifikant på 1% nivån, **Signifikant på 5% nivån, *Signifikant på 10% nivå 

 

VIF-testet i Tabell 10 överstiger i detta fall värdet 4 vilket vi tror är en bieffekt av att 

finanskrisen ägde rum i Sverige under tidsperioden som speglar den andra tidsperioden av 

studien. Vi är även medvetna om att ROE är en del av ROA, då totalt kapital innehåller eget 

kapital vilket gör att dessa två nyckeltal har ett starkt samband. Att sambandet är extra starkt 

under denna period tror vi kan bero på att avkastningen är begränsad under en finanskris. 

VIF- värdet överstiger dock inte 10 vilket gör att variablerna ändå kan användas i samma 

regression utan att resultatet påverkas av det starka sambandet (Manoppo, 2016; Mason & 

Perreault, 1991). 

Tabell 10. VIF-test, delperiod 2 

 
Tolerans VIF 

ROE 0,14 7,07 

ROA 0,14 7,34 

K/I-tal 0,84 1,2 

 

4.2.4 Delperiod 3, 2011–2015 

I tabell 11 ser vi den sista delperioden som består av 20 observationer under en 5 årig 

tidsperiod. I den här tabellen kan vi se något starkare negativa såväl som positiva samband. 

Korrelationen mellan ROE och ROA ligger på 0,79 på 1% signifikansnivå vilket är väldigt 
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nära gränsen på 0,8 som vi nämnt i tabellerna ovan. Vi har därmed även här valt att göra ett 

VIF-test för att vara på den säkra sidan om variablernas tillförlitlighet.   

Tabell 11. Korrelationstest, delperiod 3 

 Skuldsättningsgrad ROE ROA K/I- tal 

Skuldsättningsgrad 1,00 -0,27 -0,73*** 0,35* 

ROE -0,27 1,00 0,79*** -0,68*** 

ROA -0,73*** 0,79*** 1,00 -0,61*** 
K/I- tal 0,35* -0,68*** -0,61*** 1,00 

***Signifikant på 1% nivån, **Signifikant på 5% nivån, *Signifikant på 10% nivå 

 

VIF-testet som vi kan se nedan i tabell 12 överstiger således inte 4 i tabellen vilket stärker 

valet att använda variablerna i ett multipelt regressionstest utan att påverka resultatet med 

felkällor.  

 

Tabell 12. VIF-test, delperiod 3 

 
Tolerans VIF 

ROE 0,32 3,14 

ROA 0,37 2,69 

K/I-tal 0,52 1,92 

 

4.3 Multipel regressionsanalys  

Utifrån de tester vi gjort ovan för såväl hela perioden som dess delperioder kan vi se att 

testerna uppfyller kraven för att gå vidare med att göra en multipel regressionsanalys. Både 

den deskriptiva statistiken liksom korrelationstesterna visar att variablerna är pålitliga och 

användbara i kombination med varandra. I tabell 13 visas resultatet för samtliga multivariata 

regressioner som genomförts för att undersöka vilken effekt de tre olika lönsamhetsmåtten har 

på den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Detta gör också att vi kan undersöka om 

lönsamhetsmåtten som används i studien i någon utsträckning kan förklara variationen i 

bankernas skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden är som sagt den beroende variabeln i 

samtliga regressioner och de oberoende variablerna som består av ROE, ROA och K/I-tal 

visas i kolumnen längst till vänster i tabellen.  

 

Tabell 13 visar resultaten från fyra olika regressioner som innefattar olika perioder, resultatet 

från respektive regression utläses lodrätt i tabellen. Det första värdet som står utanför 

parenteserna består av beta koefficienten som visar riktning samt styrka på det linjära 

sambandet, värdet som står i parentesen är t-värdet för beta koefficienten. Tre olika 
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signifikansnivåer används och symbolerna efter t-värdet visar hur signifikant sambandet är, 

1%, 5% eller 10% nivå.  

 

I tabell 13 ser man även resultaten av regressionstesterna som utförts för hela perioden samt 

alla tre delperioder. Under åren 2000–2015, alltså hela perioden kan vi utläsa att koefficienten 

för både ROE och ROA är 0,81 med en signifikansnivå på 1%. Det som skiljer nyckeltalen åt 

är att ROA har ett negativt samband med skuldsättningsgrad medan ROE har ett positivt 

samband. K/I - talets koefficient är 0,07, vilket inte uppvisar något signifikant samband med 

skuldsättningsgrad. Regressionsmodellens förklaringsgrad för hela perioden visar 0,21, vilket 

gör att de specifika lönsamhetsmåtten som använts kan förklara 21% av variationen i 

bankernas skuldsättningsgrad. Utifrån detta resultat kan vi besvara hypotesen enligt nedan: 

 

H1 = Lönsamhet uppvisar ett samband med kapitalstruktur utifrån de lönsamhetsmått som 

används i studien. 

 

Eftersom ROA och ROE båda uppvisade ett starkt samband med skuldsättningsgrad kan vi 

dra slutsatsen att dessa två lönsamhetsmått är relevanta för hur bankerna ställer upp sin 

kapitalstruktur i försök att nå en god lönsamhet. Däremot kan vi se att K/I-talet inte uppvisade 

något signifikant samband med skuldsättningsgrad, vilket gör att vi finner stöd för att H1 bör 

förkastas.  

  

Tabell 13. Multipel regressionsanalys, alla tidsintervall 

 
2000-2015 2000-2005 2006-2010 2011-2015 

ROE 0,81 (3,64)*** 0,11 (0,45) 1,44 (2,73)** 0,85 (4,09)*** 

ROA -0,81 (-3,58)*** -0,76 (-2,65)** -1,1 (-2,04)* -1,33 (-6,93)*** 

KI/tal 0,07 (0,55) -0,23 (-1,06) -0,08 (-0,38) 0,11 (0,69) 

R2 0,21 0,34 0,37 0,78 

( ) = t, ***Signifikant på 1% nivån, **Signifikant på 5% nivån, *Signifikant på 10% nivå 

 

Under perioden 2000–2005 kan vi se att koefficienten för ROE är betydligt lägre, nämligen 

0,11 som inte heller uppvisar något signifikant samband med skuldsättningsgrad. ROA 

uppvisar även i denna period ett negativt samband på -0,76 som även är signifikant på 5% 

nivån. K/I - talets regressionskoefficient är -0,23, vilket är ett negativt samband som inte 

heller i denna period uppvisar något signifikant samband. Förklaringsgraden för perioden är 
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0,34, vilket betyder att lönsamhetsmåtten förklarar 34% av variationen i bankernas 

skuldsättningsgrad.  

 

I tabellens tredje kolumn visas resultaten av regressionsmodellen för perioden 2006–2010, 

vilket som sagt innehåller en finanskris. Därför kan vi även se att siffrorna är något avvikande 

från de andra perioderna. Koefficienten för ROE är 1,44, som uppvisar ett signifikant positivt 

samband på 5% nivån. ROA har även under denna period ett negativt samband med 

skuldsättningsgrad, där koefficienten är -1,1 samt signifikant på 10% nivån. K/I-talet uppvisar 

inte heller under denna period något signifikant samband med skuldsättningsgrad, där 

koefficienten visar -0,08 och därmed ett negativt samband. Regressionsmodellens 

förklaringsgrad för perioden är 0,37, det vill säga att lönsamhetsmåtten som används i 

modellen förklarar 37% av variationen av bankernas skuldsättningsgrad.  

 

Under den sista perioden 2011–2015 uppvisar koefficienten för ROE 0,85 vilket betyder att 

det är ett positivt samband, detta samband är även signifikant på 1% nivån. ROAs koefficient 

för perioden är -1,33 vilket betyder att det är ett negativt samband som även här är signifikant 

på 1% nivån. K/I-talet uppvisar för denna period ett positivt samband, närmare bestämt en 

koefficient på 0,11 men utan något signifikant samband med skuldsättningsgrad. 

Förklaringsgraden för denna regressionsmodell visar 0,78, vilket innebär att 

lönsamhetsmåtten som använts förklarar hela 78% av variationen i bankernas 

skuldsättningsgrad.  
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5.  Diskussion  

I följande kapitel kommer studiens resultat att diskuteras och nyanseras. Kapitlet kopplas till 

studiens tidigare delar så som den teoretiska referensramen där vi presenterade olika teorier 

och tidigare forskning som gjorts kring ämnet kapitalstruktur och lönsamhet. Därmed syftar 

detta kapitel till att knyta ihop teorin med resultaten så att läsaren tydligt kan förstå de resultat 

studien genererat och hur vi diskuterat kring dem.  

 

Studiens syfte var att undersöka lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen inom det svenska 

bankväsendet. Syftet uppkom då vi fann ett gap i forskningen då få studier kring lönsamhets 

påverkan på kapitalstruktur hade genomförts på finansiella branscher. Vi fann även belägg för 

att det fanns delade meningar kring tidigare forskning, där man inte var överens om mer än att 

det faktiskt förelåg ett samband mellan de olika variablerna. Om sambandet däremot var 

positivt eller negativt fanns det inget tydligt svar på enligt forskarna emellan (Abor, 2005; 

Berger et. al., 1995; Gill et al., 2011; Gropp & Heider, 2010; Modiligan & Miller, 1958).   

 

I detta skede av studien kan vi även blicka tillbaka till figur 1 där vi sammanställt studiens 

olika delar och försökt påvisa hur de hänger samman. Studien är alltså utförd i Sverige, där 

bankindustrin har en säregen karaktär som är hårt reglerad av lagar och regler som bland 

annat styrs av Basel-avtalen. Resultaten från vår studie tyder på att regleringar påverkar hur 

svenska banker ställer upp sin kapitalstruktur liksom andra forskare inom ämnet i andra länder 

(Beger et al., 1995). Regleringarna i Sverige påverkar även i vilken grad trade-off- och 

pecking order teorin kan komma att förklara kapitalstrukturen inom det svenska 

bankväsendet. Då banker liksom andra företag strävar mot att bli så lönsamma som möjligt 

finns ett intresse att undersöka olika lönsamhetsmått och vilken påverkan de har på 

kapitalstrukturen. 

 

5.1 Lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen  

Studiens resultat visar att hypotesen om att det finns ett samband mellan lönsamhet och 

kapitalstruktur bör förkastas. Vi kan se att våra lönsamhetsvariabler ROE och ROA har ett 

signifikant samband med kapitalstruktur och därmed är fullt användbara. Dessa variabler har 

alltså ett signifikant samband med hur bankerna väljer att ställa upp sin kapitalstruktur med 

strävan att nå den goda och långsiktiga lönsamheten. Däremot uppvisade variabeln K/I-talet 

inget signifikant samband med skuldsättningsgraden. Denna variabel intresserade oss då K/I-

talet enligt SFF (2015, s.185) är en av de mest använda och klassiska operativa nyckeltal när 
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det kommer till den svenska banksektorn. Då det är ett nyckeltal som är väldigt specificerat 

till såväl land som bransch försvårade det att hitta liknande studier som använt sig av det. 

Därmed är det svårt att utvärdera talet vidare men vi fann det ändå vara av intresse att 

introducera ett något nyare och okänt begrepp. Vårt resultat tyder således på att det inte 

föreligger något signifikant samband mellan hur effektivt en bank bedrivs och hur den väljer 

att ställa upp sin kapitalstruktur vilket gör att vår hypotes bör förkastas.  

 

Vi kan utifrån våra resultat dra slutsatsen att finanskrisen påverkar studien då resultatet från 

regressionsanalyserna visade sig variera beroende på vilken tidsperiod som inkluderades i 

regressionen. Detta tror vi som sagt till stor del beror på finanskrisen som ägde rum i Sverige 

samt Basel-avtalens föränderliga inverkan på hur banker bör reglera sitt kapital. I regressionen 

för samtliga år 2000–2015 visade sig ROE och ROE ha ett signifikant samband med 

skuldsättningsgraden vilket stämmer överens med Trujillo-Ponce (2013) och Lin och Zhangs 

(2009) påståenden angående att dessa två variabler är välkända för att mäta lönsamhet inom 

banklitteraturen.  

 

Yegon et al. (2014) hävdar att det finns en optimal skuldsättningsgrad för banker utifrån 

resultaten från deras studie.  De menar att banker till största delen bör finansieras av skulder, 

men också en del eget kapital vilket är i linje med vad trade-off teorin förespråkar. Med andra 

ord kan vi dra slutsatsen att Yegon et al. (2014) hävdar att banker bör ha en relativt hög 

skuldsättningsgrad. I vår studie kan vi se att perioden 2011–2015 är den period som har lägst 

genomsnittlig skuldsättningsgrad samtidigt som det också är den enda delperioden där både 

ROE och ROA uppvisar ett signifikant samband med skuldsättningsgraden på 1% nivån. 

Detta betyder alltså att en låg skuldsättningsgrad har det starkaste sambandet med lönsamhet i 

vår studie. Således är vårt resultat inte i linje med Yegon et al. (2014). Anledningen till det 

kan bero på många saker, en viktig aspekt är exempelvis de landspecifika avvikelserna som 

kan förekomma enligt Jong et al. (2008). Då Yegon et al. (2014) studie utförts i Nigeria kan 

det därmed skilja sig väsentligt från Sverige och de regleringar vi förhåller oss till.  

 

Trujillo-Ponce (2013) visar liksom vår studie att det finns ett signifikant positivt samband på 

1% nivån mellan ROE och kapitalstruktur samt ett negativt samband på 1% nivån med ROA. 

Trujillo-Ponce (2013) har däremot använt soliditet som ett mått på kapitalstruktur istället för 

skuldsättningsgrad. Vi anser ändå att måttet är tillräckligt likt skuldsättningsgrad för att det 

ska gå att jämföra med vår studie då dessa nyckeltal anses vara nära besläktade. Anledningen 
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till att Trujillo-Ponce (2013) resultat stämmer bättre överens med vårt resultat än Yegon et al. 

(2014) tror vi har att göra med att Trujillo-Ponce (2013) studie är genomförd på spanska 

banker, vilket betyder att det är inom Europa. De landspecifika avvikelserna kan därför vara 

mindre för Spanien än Nigeria då vi inom Europa troligtvis har mer likartade regleringar.  

 

5.2 Teoriernas påverkan av regleringar och studiens utfall 

För att återkoppla till pecking order teorin som vi skrev om i den teoretiska referensramen 

som överlag anses vara stark förankrad till såväl kapitalstruktur som dess förespråkare trade-

off teorin kan vi utifrån vårt eget resultat dra vissa slutsatser. Tidigare forskare inom pecking 

order teorin har alltså försökt att fastställa om och när teorin beskriver finansieringsbeteenden 

mest exakt. Shyman et al. (1999) nämner att pecking order teorin ger bra förklaringar till 

finansieringsmönster, vilket vi till viss del håller med om. Våra resultat tyder bland annat på 

att det är bra att ha en låg skuldsättningsgrad vilket betyder att pecking order teorin bäst 

förklarar finansieringsmönstren i vår studie. Teorin anses även enligt Frank och Goyal (2003) 

bättre beskriva beteenden hos stora företag vilket vi instämmer med då vi själva undersökt de 

fyra största bankföretagen i Sverige, detta kan även förklara varför trade-off teorin inte stödjer 

våra resultat. Det finns dock motsägelser till det. Fama och French (2005) menar till exempel 

att teorin inte beskriver finansieringsmönster på ett bra sätt liksom att de anser att teorin är 

bättre lämpad hos mindre företag. Detta kan förklaras av att de valt att exkludera alla 

finansiella företag i sin studie. Vi själva, liksom Leary och Roberts (2010), tror att de delade 

åsikterna till stor del grundar sig på att man använt många olika teorier vilket skapat 

förvirring. Samtidigt har statistiken i tidigare studier inte alltid varit tillförlitlig fullt ut då 

vissa tester inte har förmågan att skilja på att alternativa förklaringar kan ligga till grunden för 

resultaten. Vi ser dock att pecking order teorin till hög grad förklarar vår studies resultat, 

vilket trade-off teorin inte gör. Detta tror vi beror på att pecking order teorin är en utveckling 

av dess förespråkare trade-off teorin och således har tagit fler faktorer i åtanke.  

 

Avslutningsvis vill vi presentera en sammanfattande tabell som ni kan se nedan. I tabell 14 

kan man se både medelvärdet och signifikansnivån. Tabellen både förtydligar och stärker vårt 

resonemang om att en låg skuldsättningsgrad har koppling till en högre lönsamhet. I tabellen 

finner ni de olika delperioder och nyckeltalen vi använt för att räkna ut kapitalstruktur och 

lönsamhet med. Vi kan då se att delperioden 2011–2015 har den uppenbart lägsta 

skuldsättningsgraden samtidigt som den uppvisar det starkaste signifikanta sambanden med 

lönsamhet. Den minskade skuldsättningsgraden påverkas dock till stor grad av det tredje 
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Basel-avtalets inflytande. Avtalet tvingar nämligen banker att hålla mer eget kapital och 

mindre bankskulder vilket i slutändan kommer leda dem mot pecking order teorin under 

denna delperiod. Viktigt att ha i åtanke är dock att Basel-avtal är föränderliga. 

Tabell 14. Sammanfattning i helhet 

 
2000-2005 2006-2010 2011-2015 

Skuldsättningsgrad 22,53  23,42  20,27 

ROE 16,04  13,84**  12,74*** 

ROA 0,82** 0,61* 0,58*** 

K/I-tal 55,98 52,07 49,87 

***Signifikant på 1% nivån, **Signifikant på 5% nivån, *Signifikant på 10% nivå.  

 

Slutligen kan vi konstatera att en låg skuldsättningsgrad alltså är kopplat till en högre 

lönsamhet inom den svenska bankmarknaden vilket även går i linje med pecking order teorin. 

För att förklara lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen inom det svenska bankväsendet 

som även var studiens syfte kan vi ge svaret att en hög lönsamhet är kopplat till en låg 

skuldsättningsgrad. För att besvara Myers (1984) pussel liksom hans fråga kring hur företag 

väljer sin kapitalstruktur anser vi att fler studier behöver tillföras men vi är övertygade om att 

variablerna lönsamhet och kapitalstruktur hänger samman utifrån de resultat som framkommit 

i vår studie.                 
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6. Slutsats  
Följande kapitel utgör studien slutliga kapitel och det är här vi sammanställer den tidigare 

diskussionen som förts kring resultaten för att berätta hur studiens slutsats lyder. Slutsatsen 

kopplas även till studiens syfte och hypotes. I kapitel diskuteras även vad studiens bidrag är, 

här tar vi tagit hänsyn till såväl ett teoretiskt som praktiskt bidrag. Avslutningsvis lämnas 

förslag till vidare forskning inom området kapitalstruktur och lönsamhet.  

 

6.1 Studiens slutsats  

Arbetets syfte var att undersöka lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen inom det svenska 

bankväsendet. För att ta reda på det undersökte vi Sveriges fyra största bankers räkenskaper 

under en tidsperiod på 16 år. Vi använde oss av tre nyckeltal för att mäta lönsamhet, ROE, 

ROA och K/I-tal, medans vi hade ett nyckeltal för att mäta kapitalstrukturen, 

skuldsättningsgraden. Vi ville således undersöka lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen 

genom att se om det fanns ett samband mellan variablerna, hur starkt det var samt om det var 

positivt eller negativt. Resultatet visade att en hög lönsamhet är kopplat till en låg 

skuldsättningsgrad, vilket också förklarar lönsamhetens påverkan på kapitalstrukturen. Detta 

är i linje med tidigare forskning så som Trujillo-Ponce (2013) samt Myers och Majlufs (1984) 

pecking order teori.  

 

I hypotesen ville vi se om lönsamhet uppvisade ett samband med kapitalstruktur utifrån de 

lönsamhetsmått vi valt att använda. Resultatet av testerna blev att studiens hypotes 

förkastades. Således fanns det vissa aspekter i hypotesen som är av värde att notera, ROE och 

ROA har ett samband med skuldsättningsgraden medans K/I-talet inte hade det. ROE 

uppvisade under samtliga perioder ett positivt samband med skuldsättningsgraden medan 

ROA hade ett negativt samband, vilket är i linje med tidigare forskning inom finansiell 

litteratur från Europa, exempelvis Trujillo-Ponce (2013). Med andra ord kan vi konstatera att 

ROE och ROA bättre förklarar lönsamhetens påverkan på kapitalstruktur inom det svenska 

bankväsendet.  

 

6.2 Studiens Bidrag  

Vår studie har lämnat ett praktiskt och ett teoretiskt bidrag efter sig som andra kan ha nytta av 

att använda, studera och utveckla. Studien bidrar främst till den bristande forskningen som 

finns kring kapitalstruktur i den finansiella sektorn med ett unikt fokus på Sverige och dess 

fyra största banker. Den bidrar dessutom till en ökad förståelse, mer specifikt kring hur 
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banksektorn i Sverige kan te sig och hur man som bankföretag bör tänka för att styra sin 

kapitalstruktur mot en högre lönsamhet. Därmed tror vi att svenska banker har nytta av en 

nyare studie med stark förankring i den tidigare forskningen. Vi tror även att studien kan 

komma till nytta för andra som forskar inom ämnet samt företag och beslutsfattande organ 

som har ett vinstintresse i sin kontakt med banker. Vi tror även att bankföretag som läser 

studien kommer börja fundera mer kring hur de använder sig av olika nyckeltal samt vilka de 

vill välja att fokusera på. Man kanske även ämnar göra fler liknande studier för att hitta en 

optimal lösning till sitt företags kapitalstruktur.  

 

Med anledning att vi inte lyckades hitta någon liknande studie som undersökt det vi gör med 

fokus på banker i Sverige, anser vi att vår studie ger ett unikt teoretiskt bidrag kring det större 

begreppet kapitalstruktur. Gällande studiens slutsats kan vi se att den ligger i linje med det 

tidigare forskare har sagt, men att det även finns de som tycker annorlunda. Detta är dock 

faktorer vi inte kan applicera till vår studie då den har specificerats till ett nytt 

undersökningsfällt i form av banker i Sverige för att få ett nytt exklusivt perspektiv på 

begreppen. Därmed vill vi hävda att såväl forskningsgapet som studiens syfte har uppfyllts.  

 

6.3 Förslag till vidare forskning  

Yegon et al. (2014) menar att det är svårt eller kanske till och med omöjligt att fundera över 

alla relevanta faktorer som påverkar kapitalstrukturen, vilket vi efter studiens slut kan 

instämma med. Det är lätt att sväva iväg från ämnet kapitalstruktur då det finns så många 

olika faktorer som påverkar, beroende på såväl vilken bransch och vilket land som man väljer 

att undersöka. Då Hovakimian et al. (2011) inriktar sig på att prata om just dessa lands- och 

branschspecifika termer som är av betydelse förstår vi att det finns många luckor som behöver 

fyllas innan man kan pussla ihop det pussel som Modigliani och Miller började lägga redan år 

1958. Därmed anser vi att vidare studier bör göras inom olika länder som har en annan 

bankstruktur bestående av fler små banker, liksom studier på flera olika branscher. Vi anser 

dock att den finansiella industrin överlag är det mest intressanta studieområden på grund av 

den bristen av forskning som finns. Vi anser även att det vore intressant att replikera såväl vår 

egen studie som andra men med olika mått för hur man väljer att mäta kapitalstruktur och 

lönsamhet, då det finns ett stort utbud av nyckeltal att välja på. Genom att studera 

kapitalstrukturen från flera synvinklar tror vi att företagen kan komma fram till intressanta, 

viktiga och användbara resultat. Dessa kommer i sin tur att påverka hur företagen i framtiden 

försöker öka sin lönsamhet för att bli så konkurrenskraftiga som möjligt, trots en allt mer 
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dynamisk och föränderlig företagsmarknad. 

 

Fördjupade fallstudier skulle även kunna vara ett alternativ till vidare forskning vilket Yegon 

et al. (2014) instämmer med. Han menar att dessa då bör iaktta enskilda institutioners 

finansieringsbeslut över tid, vilket skulle var särskilt värdefulla för att fortsätta utforska 

frågorna som finns kring kapitalstruktur. Även detta håller vi med om då vi precis som 

Bryman och Bell (2011, s.) vill rikta kritik till att större arbeten och forskning tenderar att bli 

för generell medans fallstudier har förmågan att gå på djupet och verkligen sätta sig in i en 

specifik fråga. Vi tror kanske även att det är en bidragande faktor till att forskare som tidigare 

studerat kapitalstruktur kontra lönsamhet har splittrade meningar om den. De har nämligen 

inte gått på djupet och tagit i beaktande att varje faktor som kan påverka någon av variablerna 

kanske behöver studeras mer ingående. 
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