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Sammanfattning 
Titel: Kapitalstruktur i banker, en jämförelse mellan Storbritannien, Sverige och USA. 

Examensarbete, civilekonomprogrammet 

Författare: Mari Hagesjö och Sandra Wildt 

Handledare: Magnus Willesson 

Examinator: Anna Stafsudd 

 
Inledning: Bankernas betydelse visades tydligt under den senaste finanskrisen genom att 

världsekonomin hårt av de händelser som startade i den finansiella sektorn. Vilket är en av 

anledningarna till att denna studie är inriktad på just banker. Ytterligare en anledning är att 

banker i många tidigare studier uteslutits på grund av deras balansräkning skiljer sig åt från 

icke-finansiella företag. Denna studie är början till att fylla de luckor som finns beträffande 

vetskapen kring bankers kapitalstruktur. 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att bevisa att det går att förklara kapitalstrukturen i 

banker och att skillnader mellan bankers kapitalstruktur i Storbritannien, Sverige och USA 

existerar. 

 

Metod: På grund av att vår studie delvis är en replikering av två tidigare studier var en 

deduktiv ansats mest lämplig. Denna deduktiva ansats innebar att teorin gällande 

kapitalstruktur ledde fram till hypoteser som sedan testades. Studien utfördes utifrån en 

kvantitativ design med data som hämtades från databasen Orbis. 

 

Resultat: Utifrån testerna som utförts kan en slutsats dras att kapitalstrukturen i banker kan 

förklaras med hjälp av de variabler som använts i denna studie. Skillnader mellan länderna 

har påvisats med hänsyn till de institutionella skillnader som existerar. Studien har även 

bidragit med en lärdom att teorier gällande kapitalstruktur i icke-finansiella företag kan 

appliceras på banker med vissa justeringar.  

 



	   	  

	  

 
Abstract 
Title: Capital structure in banks, a comparison of Great Britain, Sweden and The United 

States of America 

Master Thesis in Business Administration 

Authors: Mari Hagesjö and Sandra Wildt 

Supervisor: Magnus Willesson 

Examiner: Anna Stafsudd 

 

Background and problem: The importance of banks was clearly shown during the last 

financial crises, when the crises that started in the banking sector spread to the rest of the 

world. This is one of the reasons that this thesis is focused on banks in particular, one other 

reason is that a lot of previous studies has chosen to exclude banks because of the fact that 

their balance sheet differ from non-financial companies. This thesis is a beginning in filling 

in the gap that exists in the knowledge of banks capital structure.  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to prove that it is possible to explain the capital 

structure in banks and that differences in the capital structure of the banks in Great Britain, 

Sweden and the United states of America exists. 

 

Method: The fact that our study is partly a replication of two earlier studies made a 

deductive approach most appropriate. The deductive approach meant that the theory on 

capital structure led to hypotheses that then were tested. The study was conducted based on 

a quantitative design with data retrieved from the database Orbis. 

 

Conclusions: Based on the tests performed, a conclusion was drawn that the capital 

structure in banks can be partly explained by the variables used in this study. Differences 

between countries have been demonstrated with regard to the institutional differences that 

exist. This thesis has also shown that theories regarding capital structure of non-financial 

corporations can be applied to banks with some adjustments. 
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1 Inledning 
  

etta inledande kapitel beskriver den bakgrund som behövs för att få en 

förståelse för bankers kapitalstruktur. Kapitlet kommer även att innehålla 

en problemdiskussion i vilken problematiken kring tidigare studier gällande 

kapitalstrukturer diskuteras, vilket leder fram till en problemformulering och även ett syfte. 

Slutligen i kapitlet kommer det att presenteras en disposition för resterande del av 

uppsatsen. 

  

1.1 Bakgrund 

Det finns en lista med 29 banker vars konkurs skulle innebära en stor negativ påverkan på 

världsekonomin. Detta är tecken på hur viktiga banker är för samhällets funktion. Med på 

denna lista finns inga av de svenska storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB eller 

Swedbank. Dock finns ett flertal av de amerikanska bankerna med och högst upp på listan 

står Bank of America (Financial stability board 2011). De banker som är betydelsefulla för 

samhället att deras konkurs in i det längsta bör undvikas kallas för G-SIB (Global 

Systemically Important Bank). Dessa banker är viktiga för marknaden och har en stark 

sammanlänkning med omvärlden och en konkurs av bankerna skulle innebära att 

världsekonomin påverkades och en betydande mängd länder skulle drabbas negativt 

(International association of insurance supervisors 2012). 

  
Banker uppfyller främst fyra viktiga funktioner. Hur viktiga dessa är skiljer sig dock åt 

mellan olika länder, men banker är alltid viktiga för det finansiella systemet i ett land. De 

fyra främsta funktionerna som banker ska uppfylla är att de ska fungera som en slags 

övervakare, de ska se till att in- och utlåningen i landet fungerar. Den andra uppgiften 

bankerna ska uppfylla är att de ska se till att det kapital som allmänheten valt att sätta in på 

banken är säkert, de ska då ta på sig en del av risken. Den tredje uppgiften som banker 

utför är att de bidrar till tillväxten i ekonomin. Den fjärde och sista uppgiften är att de har 

en viktig roll för bolagsstyrningen och kan fungera som övervakare över stora bolag i 

länder i vilka övervakningen annars är bristfällig. Detta är de positiva rollerna som en bank 

D 
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har i ekonomin men deras handlande kan även drabba ett lands ekonomi negativt genom att 

exempelvis när en finansiell kris börjar i banker sprids den sedan snabbt till resten av 

ekonomin (Allen & Carletti 2008). 

  
Den senaste finanskrisen startade på en stark marknad och blev en utlösande faktor till den 

värsta finansiella krisen sedan 1930-talet. Krisen 2008 startade i USA och spred sig sedan 

till resten av världen. Detta trots att det finns en kommitté vars arbete är att förhindra 

händelser just som denna. Denna kommitté heter Baselkommittén och dess arbete går ut på 

att från grunden skapa regler och restriktioner som bland annat berör kapitaltäckning i 

banker. Genom dessa regler reduceras risken för att bankers handlande leder till nya 

finansiella kriser (Affärsvärlden 2009). Baselreglerna är inte bindande, men ändå har ett 

flertal länder medvetet låtit Basel reglera den nationella lagstiftningen. Detta har medfört 

att Basel ändå blivit tvingande i dessa länder. Basel är bland annat med i de direktiv som 

ställs på EU-nivå och har i och med detta blivit tvingade för de svenska bankerna. 

  
Det är ofta bristen av kapital som gör att finansiella kriser uppstår. Kapital har för företag 

ett värde som de använder sig av vid finansiering och det är hur stor avkastning som 

kapitalet förväntas ge som avgör hur högt det värdet är. För att förstå hur mycket kapitalet 

är värt måste det ofta nuvärdesberäknas, eftersom avkastningen från en investering som 

kapitalet har använts till ofta sker under en lång tidsperiod. Olika personer kan även 

värdera kapital olika högt beroende på att kapital ofta innehåller ett visst inslag av 

osäkerhet, att kapitalet därför värderas olika högt beror på hur riskbenägna personerna är 

(Nationalencyklopedin, kapital). Det innebär att det kan bli svårt att avgöra hur ett företags 

kapitalstruktur bör se ut. Det är även svårt att få en förståelse kring varför den ser ut som 

den gör eftersom det även är personliga tycken som ligger bakom valet av kapitalstruktur. 

Dock går det att se hur utsatt företaget är för risk och vilket slags kapital företagen 

använder sig av mest. Ett företag som ständigt använder kapital med en högre risk tror 

antagligen på att det kan ge en högre avkastning och ser det som en möjlighet istället för att 

bli rädda för den högre risken. 

  



	   	  

	   3	  

Det finns många studier som försöker förklara valet av kapitalstruktur och vad det är som 

påverkar valet av denna. Grunden för dessa studier är den teori som ämnar förklara vad 

som menas med kapitalstruktur och varför företags kapitalstruktur ser ut som den gör. Det 

är svårt att dra en generell slutsats om hur kapitalstrukturen bör se ut och varför företag gör 

de val de gör även om teorier förespråkar en viss uppbyggnad av skulder och tillgångar. 

Detta leder till funderingar om branschers påverkan på kapitalstruktur och om det existerar 

faktorer som inte företag kan påverka direkt. Många av de teorier som finns om 

kapitalstruktur är även motsägande, vilket gör det svårare för företag som inte har någon 

djupare förståelse för dessa teorier. Detta gör det svårt för dem att förstå varför de kan tjäna 

på en viss kapitalstruktur. 

  

1.2 Problemdiskussion 

Teorier kring kapitalstruktur tog sin grund i Modigliani och Millers (1958) teori. Teorin 

handlar om att kapitalstrukturen i ett företag, förutsatt en ekonomi utan konkurser och 

skatter, inte ligger till grund för företagsvärdet. Enligt Modigliani och Miller (1958) är det 

inte relevant att studera kapitalstrukturen eftersom valet av kapitalstruktur inte spelar någon 

roll. Detta på grund av att strukturen inte påverkar företagsvärdet. Två andra framstående 

studier inom kapitalstruktur handlar om hur företag bör allokera sitt kapital. Den ena 

studien behandlar balansen av skulder och tillgångar för att erhålla en optimal 

kapitalstruktur. Detta är en teori som benämns trade off och den används som ett mål för 

företag att sträva efter. Företagen ska enligt trade off-teorin välja att finansiera sig med 

skulder så länge de tjänar på det genom skattesköldar. Den optimala kapitalstrukturen 

uppnås därför när marginalvärdet av skatteskölden, som den ökade belåningen innebär, är 

lika stor som risken för financial distress. En ytterligare metod som förespråkas vid 

kapitalstrukturer är pecking order i vilken teorin förespråkar finansiering med interna 

medel istället för skuldfinansiering eller finansiering med eget kapital. Till skillnad från 

trade off handlar pecking order inte om att uppnå en optimal kapitalstruktur (Myers 1984). 
 

Modigliani och Millers (1958) största bidrag var att valet av kapitalstruktur inte påverkar 

företagsvärdet, något som pecking order och trade off-teorierna motsäger. Dessa två teorier 
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förespråkar en aktiv hantering av skulder för att kapitalstrukturen ska bidra till företagets 

värde. Modigliani och Miller (1958) menar dock att val av kapitalstruktur inte påverkar 

värdet och relationen mellan skulder och eget kapital inte spelar någon roll. Om Modigliani 

och Millers (1958)  teorier stämmer skulle det innebära att skillnader i företags 

kapitalstruktur skulle vara svåra att spåra och förstå. 
 

Trots att Modigliani och Miller (1958) menar att valet av kapitalstruktur inte spelar någon 

roll finns det många studier som försöker besvara frågan på vad det är som påverkar 

kapitalstrukturen. En av dessa är Rajan och Zingales (1995). De ansåg att även efter 30 år 

från att den första artikeln publicerades om ämnet är det fortfarande oklart vilka faktorer 

som ligger till grunden för ett företags finansieringsval. Deras artikel fokuserar på 

institutionella skillnader mer än vad tidigare studier gjort. Detta för att Rajan och Zingales 

(1995) menar att grunden för strukturen kommer av institutionella skillnader och inte 

enbart av finansieringsbeslut. Deras artikel byggde på en jämförelse mellan 

kapitalstrukturen i G7-länderna och riktar in sig på icke-finansiella företag. Att de riktar in 

sig på icke-finansiella företag beror på att de anser att finansiella företag som exempelvis 

banker har en annorlunda struktur på balansräkningen. Det som skiljer sig mest åt är det 

statliga stöd, i form av exempelvis insättningsgaranti, som påverkar ett företags 

kapitalstruktur. Deras studie bidrog med en bättre förståelse för vad som skiljer sig åt 

mellan företags kapitalstruktur i olika länder, men förklarade enbart faktorer som 

påverkade kapitalstrukturen i icke-finansiella företag.  
 

Många tidigare studier har precis som Rajan och Zingales (1995) valt att utesluta 

finansiella företag eftersom deras balansräkning skiljer sig åt från icke-finansiella företag. 

Ytterligare exempel på detta är De Jong et al. (2008) och Acharya et al. (2011). 

Avsaknaden av studier gällande kapitalstrukturen i banker bidrog till att Gropp och Heider 

(2008) utförde en studie som visar på att bankers kapitalstruktur har liknande drag som 

icke-finansiella företag. Vilket gör Gropp och Heiders (2008) studie mer unik eftersom de 

testade teorier för icke-finansiella företag och jämförde dessa med banker. Detta resultat 

stödjer möjligheten att applicera teorier på olika branscher eftersom deras studie visade att 

kapitalstrukturen kan förklaras med hjälp av teorier för icke-finansiella företag. Studien 
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bidrog med en bättre förståelse för skillnaderna mellan branschers kapitalstruktur och 

kunde påvisa att skillnaderna som tidigare studier nämnt som problematiskt kunde justeras 

för att även kunna inkludera finansiella företag i studien. Även om skillnaderna mellan 

branscherna minskades med hjälp av Gropp och Heiders (2008) studie kan problem uppstå 

vid en jämförelse av olika finansiella system. Detta eftersom det finns skillnader i 

ländernas uppbyggnad och historien på de finansiella marknaderna, vilket måste tas hänsyn 

till vid en jämförelse. Detta är något som Saunders och Wilsson (1997) visar på är möjligt i 

deras studie eftersom de jämför tre länder med olika system och visar att det inte existerar 

något problem vid jämförelser som dessa. Deras studie ger även en ökad förståelse för att 

det går att studera bankers kapitalstruktur mellan länder.  
 

En undersökning som faktiskt har fokuserat på bankers kapitalstruktur är Lindblom et al. 

(2011) som undersökte kapitalstruktur genom att de beräknade avkastningen på det egna 

kapitalet (ROE) i de svenska bankerna. Genom denna studie kunde de jämföra lönsamheten 

i bankerna och även kunnat dra slutsatser om hur hårt drabbade bankers lönsamhet blev av 

den senaste finanskrisen och därför visat att det är möjligt att studera enbart bankers 

kapitalstruktur. Resultatet i Lindbloms et al. (2011) studie visar att banker med hög eller 

låg belåning klarade sig sämst under finanskrisen 2008 och de som ligger i mitten av 

urvalet klarade sig med minst påverkan. Att banker klarade sig olika bra genom krisen 

beroende på deras kapitalstruktur tyder på att bankers kapitalstruktur skiljer sig åt och att 

detta spelar roll, vilket gör denna studie ännu mer aktuell för att skapa en förståelse kring 

varför skillnaderna uppstår. 
 

Även om Lindbloms et al. (2011) studie visar på att bankers kapitalstruktur skiljer sig åt 

går det att ställa frågan om det verkligen är meningsfullt att studera bankers kapitalstruktur 

eftersom det finns regler som säger hur mycket kapital de måste hålla. Men banker visar 

även tecken på att ha en liknande kapitalstruktur som icke-finansiella företag. Dessa 

likheter är bland annat att varje bank har en stabil kapitalstrukturnivå som är specifik för 

varje enskild bank. Det finns även studier som tyder på att de kapitaltäckningskrav som 

banker har inte är av högsta prioritet för banker i Europa och USA. Det innebär att 

regelverket som finns inte är det som till största del påverkar bankers kapitalstruktur 
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(Gropp & Heider 2008). Att företag i olika länder har olika kapitalstruktur kan exempelvis 

bero på de institutionella skillnaderna som finns i länderna. Det gör att det är viktigt att 

skapa en förståelse kring dessa skillnader samtidigt som de måste tas hänsyn till vid tester 

eftersom resultatet kan påverkas (Rajan & Zingales 1995). 
 

Att det är ett problem att jämföra bankers kapitalstruktur med icke-finansiella företag beror 

på att, som tidigare nämnts, skiljer sig bankers balansräkning åt från icke-finansiella 

företag (Rajan och Zingales 1995). Därför kan det vara gynnande att komplettera Rajan och 

Zingales (1995) studie med en undersökning som är utförd på enbart bankers 

kapitalstruktur. Detta för att på ett konkret sätt kunna inkludera bankspecifika egenskaper 

som dess kapitalstruktur innebär. För att göra detta kommer denna uppsats även att se till 

Lindblom et al. (2011) och Lindblom och Willesson (2012b) för att ta del av deras 

uträkningar och som även inkluderar risker som banker är utsatta för. Tillsammans med 

Rajan och Zingales (1995) skapar detta en unik studie vars mål är att med hjälp av 

institutionella skillnader och beräkningar som endast berör bankers kapital tydliggöra 

bankers kapitalstruktur. 
 

Problematiken med tidigare studier är att många av dem helt bortser från bankers 

kapitalstruktur eftersom de anser att det inte går att förklara den. Kapitalstrukturen i icke-

finansiella företag förklarades av Rajan och Zingales (1995) men faktorer som påverkar 

kapitalstrukturen i banker har inte blivit beskriven i dessa studier. Teorierna gällande 

kapitalstruktur har kunnat appliceras på banker genom tidigare studier men faktorer som 

påverkar kapitalstrukturen är förbigånget vid studier av banker. Detta trots att studier visar 

att det faktiskt är värt att studera bankers kapitalstruktur. Flera studier har försökt förklara 

de faktorer som ligger till grund för kapitalstrukturen men Rajan och Zingales (1995) är en 

av de få som bidrar med en förståelse kring de bakomliggande faktorerna till 

kapitalstrukturen. Det problem tidigare studier inte lyckats med att påvisa att det faktiskt 

går att förklara bankers kapitalstruktur. Genom att göra detta går det även at att påvisa att 

Baselregelverket inte är det som avgör bankers kapitalstruktur, vilket leder till att 

kapitalstrukturen kan skilja sig åt mellan länderna. Rajan och Zingales (1995) studie 

lyckades förklara de faktorer som påverkar kapitalstrukturen i icke-finansiella företag och 
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som nämnt tidigare är skillnaden i studier mellan icke-finansiella och finansiella företag 

inte lika stor som tidigare trots. Anledningen till att Rajan och Zingales (1995), som många 

andra, valt att utesluta finansiella företag beror på att det kan vara svårt att i en studie 

jämföra finansiella och icke-finansiella företag. På grund av att finansiella företag täcks av 

bland annat insättningsgarantin. Detta har lett till att bankers initiativ att låna med hög risk 

ökar. Garantin skapar ett skyddsnät för bankerna eftersom kundernas insättningar kommer 

täckas av staten och kundernas syn på säkerheten i banker ökar (Gropp & Vesala 2004). 

Vid en eventuell likviditetsbrist eller konkursansökan hos banken kommer kundernas 

insatta belopp att betalas ut till en viss gräns (FDIC 2013; FSCS; Riksgälden 2011). Den 

effekt insättningsgarantin har på finansiella institut har bidragit till förändringar av 

investeringsbeslut, eftersom synen på lån förändras. Banker som anses vara too-big-to-fail 

har inte förändrat sina investeringsbeslut efter att garantin uppkom, eftersom de redan har 

ett skyddsnät som ska förhindra att de går omkull (Pennacchi 2006). 
 

Men eftersom hela urvalet täcks av insättningsgarantin möjliggör det för en replikering av 

Rajan och Zingales (1995) studie, en replikering som enbart innehåller banker. Att utföra 

denna replikering kommer att bidra med en förklaring av de faktorer som påverkar 

kapitalstrukturen i banker, studien kommer även bevisa att det faktiskt är möjligt att studera 

bankers kapitalstruktur. Genom att replikeringen utförs på tre olika länder kan det bidra 

med en förklaring till faktorerna bakom kapitalstrukturen och om dessa kan beskrivas med 

hjälp av ländernas institutionella skillnader. De länder som kommer ligga till grund för 

studien är Storbritannien, Sverige och USA. Anledningen till att det är dessa tre länder som 

studeras beror bland annat på att de i tidigare studier har undersökts frekvent och skillnader 

har påvisats.  

 

1.3 Forskningsfrågor 

●	  Vilka	  faktorer	  kan	  förklara	  skillnader	  i	  bankers	  kapitalstruktur?	  

● Hur skiljer sig bankers kapitalstruktur åt mellan Storbritannien, Sverige och USA? 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att bevisa att det går att förklara kapitalstrukturen i banker och 

att skillnader mellan bankers kapitalstruktur i Storbritannien, Sverige och USA existerar. 

 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är indelad i olika kapitel för att ge en möjlighet till en god överblick kommer här 

en beskrivning av vad de olika kapitlen innehåller. 

  
1. Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver den bakgrund kring kapitalstruktur som behövs för att få 

en förståelse för det problem som uppsatsen behandlar. Kapitlet innehåller bland annat en 

problemdiskussion i vilken problematiken kring bankers kapitalstruktur berörs och 

forskningsfrågor samt syftet belyses. 

  
2. Metod 

Vårt val av forskningsansats motiveras här, även de teorier som kommer användas i 

uppsatsen presenteras. 

  
3. Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras relevanta teorier som fokuserar på 

kapitalstruktur och grunderna som ligger bakom dessa skillnader. Här beskrivs även de 

olika ländernas institutionella skillnader. 

  
4. Empirisk metod 

I den empiriska metoden förklaras de variabler som kommer testas för att ge en förklaring 

för kapitalstrukturen. I denna del beskrivs även hur kapitalstrukturen testas och vilka 

oberoende variabler som används. 
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5. Empiriskt resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras det de resultat kring kapitalstrukturen som våra tester påvisat. 

Det förs även en diskussion och analys kring varför kapitalstrukturen skiljer sig åt och hur 

vissa institutionella skillnader påverkar. 

 

6. Slutsats 

I detta avsnitt förs den sista diskussionen kring kapitalstrukturen och slutsatser dras 

gällande studiens syfte. Det presenteras även förslag till fortsatt forskning. 
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2 Metod 
  

 metodavsnittet presenteras den grund i vilken uppsatsen har sin utgångspunkt 

från. I detta avsnitt presenteras även val av forskningsansats som används i 

studien. Det är även här teorier kring kapitalstruktur presenteras och det ges en 

kort beskrivning av den teoretiska referensramen. 

 

2.1 Forskningsansats 
Studien som utförts i denna uppsats har baserats på hypoteser som grundat sig i teoretiska 

antaganden. Det finns mycket teori kring kapitalstruktur och denna teori hjälpte till att ta 

fram relevanta hypoteser. Dock finns det ingen studie som jämför kapitalstruktur för 

banker i olika länder och den teori som finns är främst avsedd för icke-finansiella företag. 

Utifrån detta angreppssätt var det mest lämpligt med en deduktiv forskningsansats. 

Hypoteserna testades utifrån insamlat empiriskt material för att sedan bekräfta eller 

förkasta hypoteserna (Bryman & Bell 2005).  Figuren nedan beskriver det deduktiva 

angreppssättet, vilket används i studien. 

1. Teori	  
⇓	  

2. Hypoteser	  
⇓	  

3. Datainsamling	  
⇓	  

4. Resultat	  
⇓	  

5. Hypoteserna	  bekräftas	  eller	  förkastas	  
⇓	  

6. Teorin	  revideras	  

Figur 1 (Bryman & Bell 2005) 

  

På grund av att teorier i vilka kapitalstrukturer jämförs mellan olika länder inte behandlar 

finansiella företag hade en induktiv ansats varit möjlig eftersom observationerna kunnat 

leda till en möjlig teori (Bryman & Bell 2005). Användning av en induktiv ansats kan leda 

fram till nyskapande av teorier, men syftet med uppsatsen var inte att skapa nya teorier 

I 
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eftersom det redan finns en stor mängd generell teori kring kapitalstruktur som går att 

anpassa till finansiella företag. Teorierna som berör icke-finansiella företag är därför även 

applicerbara på finansiella företag, med enbart en viss anpassning för exempelvis 

regleringen som finns på det egna kapitalet. Utifrån dessa teorier kan en generalisering 

gällande strukturer göras och även en argumentation av valet mellan teorierna kan leda till 

skapandet av hypoteser. En deduktiv ansats passade denna studie eftersom den kunde ge ett 

bättre resultat utifrån det empiriska materialet. Det empiriska materialet blir mer begränsat 

med en deduktiv ansats, vilket leder till att insamling kan ske på ett effektivare sätt och 

innehåller endast relevant material. Dock hade en induktiv ansats bidragit till en mer 

flexibel insamling av data och hade kunnat leda till att information upptäckts, vilken kunnat 

gå förlorad med en deduktiv ansats. Eftersom en induktiv ansats baseras på egna 

observationer skulle det kunna leda till en slutsats som möjligen kunde anses vara falsk, 

vilket leder till att inget stöd finns för det material som skapat teorin och kan inte heller 

anses vara trovärdig (Bryman & Bell 2005).  

 

Anledningen till att en databas använts är för att det tidsmässigt inte fanns möjlighet att 

använda primärdata. Detta eftersom urvalet var för stort för att enskilt gå igenom 

exempelvis de olika årsredovisningarna. Att använda intervjuer var inte heller lämpligt 

eftersom bortfallet skulle bli stort och det är inte heller realistiskt att relevanta personer på 

banker i Storbritannien och USA skulle ta sig tid att svara på vår enkät. Det skulle även 

vara svårt att få kontakt med de personer som studien berör. Användning av enkäter hade 

även kunnat leda till att de som svarar påverkar resultatet genom sina egna åsikter och 

relevanta faktorer som behövs för vår studie hade möjligtvis inte kommit fram genom en 

undersökningsmetod som detta (Bryman & Bell 2005). Utgångspunkten för studien var 

empiri från databasen Orbis, vilket innebär att den ansågs vara fri från subjektiva 

bedömningar som kunde varit fallet om en enkätundersökning använts.  

 

2.2 Teorival 
De teorier som användes i studien ligger till grund för den deduktiva forskningsansats 

studien. Teorierna ledde fram till hypoteser som kunde förklara faktorer bakom 
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kapitalstruktur och eventuella skillnader mellan länder. Teorierna syftade till att förklara 

valet av kapitalstruktur och uppbyggnaden av strukturen, tillsammans förklarade teorierna 

de olika val ett företag kan utgå ifrån när de ska bestämma mängden eget kapital i relation 

till skulder (Myers 1984). Myers (1984) menade emellertid att det inte finns en specifik 

teori som förklarar kapitalstrukturen i företag och att det kan finnas olika förklaringar till 

valet av strukturen och vilka faktorer som prioriteras. De teorier som används mest 

frekvent inom kapitalstruktur förespråkar olika förutsättningar, exempelvis skatter, och blir 

applicerbara på en ekonomi vars marknad uppfyller dessa förutsättningar (Myers 1984). 

Dock berör teorierna inte finansiella företag men med generella antaganden och anpassade 

urval kan en jämförelse mellan länder och banker ske. Studien innehåller även teori kring 

finansiella företags kapitalstruktur, emellertid var denna teori begränsad och jämförelser 

mellan olika länder existerar inte. 

  

Studier inom kapitalstruktur kan ses som bristande vid jämförelser mellan strukturer i 

banker i olika länder. Dock finns det studier som påvisar vilka faktorer som är avgörande 

för kapitalstrukturen i företag och utifrån dessa studier kommer undersökningen ha sin 

grund. Anledningen till att teorier kring kapitalstruktur är användbara för banker beror på 

att de bygger på samma grundläggande teorier, men det är först efter generaliseringar och 

anpassningar som de kan det appliceras på bankernas strukturer. Vissa förutsättningar 

måste tas hänsyn till som exempelvis krav på marknadens uppbyggnad för att teorierna ska 

vara användbara. 

  

Studien har sin utgångspunkt i en undersökning som utfördes av Rajan och Zingales (1995) 

som jämförde företags kapitalstruktur i G7-länderna. Vi kunde utföra en replikering på 

delar av Rajan och Zingales (1995) studie. Denna kunde vi även att komplettera med 

Lindblom et al. (2011) som studerar kapitalstrukturen i banker. Modellen som studien är 

uppbyggd efter är samma modell som Rajan och Zingales (1995) dock anpassades 

modellen för att enbart jämföra företag inom samma bransch, inom den finansiella sektorn. 

Anledningen till att vi kunde använda oss av Rajan och Zingales (1995) är att de jämför 

kapitalstruktur i olika länder på ett relativt grundläggande sätt. De undersöker ingen unik 

faktor utan försöker få en bild av helheten, vilket är detsamma som syftet med denna 
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uppsats. I deras undersökning påpekar de vikten av att förstå vad som skiljer länderna åt, 

vilket är något som kommer vara viktigt även för vår studie. 
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3 Teoretisk referensram 
  

 detta teorikapitel presenteras de teorier som var relevanta för vår studie, 

teorierna som presenteras här fokuserar på kapitalstruktur och grunderna som 

ligger bakom skillnader i kapitalstruktur. Det kommer även innehålla en del som 

beskriver de olika länderna och dess institutionella skillnader. 

  

3.1 Kapitalstruktur 

Myers (2001) menar i sin artikel att studier kring kapitalstruktur försöker att förklara 

blandning av säkerheter som företag använder för att finansiera sina investeringar. Myers 

(2001) hävdar även att det inte finns enbart en specifik studie kring valet av kapitalstruktur 

som alla företag kan tillämpa. Det finns inte heller någon anledning till att förvänta sig att 

det skulle finnas någon teori som alla kan tillämpa. Däremot menar Myers (2001) att det 

finns ett flertal applicerbara teorier, exempelvis pecking order-teorin och trade off-teorin, 

vilka kommer att behandlas senare i detta teorikapitel. Dessa teorier påverkar på olika sätt 

företags val av kapitalstruktur. De två teorierna har olika oberoende faktorer som påverkar 

företags kapitalstruktur som exempelvis skatt och lönsamhet. Att de två teorierna är 

inkluderade i denna studie beror på att de kan bidra med en förklaring kring företags 

kapitalstruktur och deras val av exempelvis belåning. 

  
Att kapitalstrukturen skiljer sig åt i företag framkommer extra tydligt vid en granskning av 

företags årsredovisningar i vilka det framgår hur eget kapital och lånat kapital är allokerat. 

När företag finansieras står valet mellan extern eller intern finansiering, hur företags 

kapitalstruktur ser ut och hur allokeringen mellan internt och extern kapital kan påverka 

företagsvärdet. Detta trots att Modigliani och Miller (1958) menade att ett företags 

kapitalstruktur inte påverkar dess värde. Detta är en teori som nu har vunnit stor acceptans, 

men det finns ändå faktorer som gör att hur företag väljer att finansiera sig påverkar. Dessa 

faktorer är bland annat skatt, informationsasymmetri och agentkostnader (Myers 2001). 

  

I 
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3.2 Pecking order- och trade off-teorierna 

Myers (1984) presenterade två olika sätt att se på kapitalstruktur och dessa två teorier är än 

idag relevanta. Den första teorin Myers (1984) presenterade är pecking order-teorin som 

innebär att företag alltid föredrar internt kapital framför externt kapital och skulder framför 

eget kapital om de måste ge ut säkerheter och använda sig av externt kapital. Det andra 

sättet är trade off-teorin som kortfattat handlar om att företaget söker en optimal 

kombination av skulder och eget kapital och ständigt arbetar mot att nå denna optimala 

kombination. 

  

3.2.1 Pecking order 

Pecking order-teorin innebär att företag i första hand försöker att använda interna medel 

när de ska finansiera investeringar. Valet av finansiering är det som till största del avgör 

valet av ett företags kapitalstruktur. Pecking order-teorin är därför relevant eftersom den 

kan förklara varför företag kan komma att välja sin finansiering med internt kapital. Den 

ger även en förståelse för varför lönsamma företag har en lägre procentuell skuldsättning. 

  
Interna medel är vinster som företaget har återinvesterat in i verksamheten. Det innebär att 

företagen alltid försöker att uppnå ett bra resultat och ett starkt kassaflöde för att kunna 

finansiera investeringar med interna medel. Det kan även innebära att företag som 

utvecklas och växer kan välja att ge mindre utdelningar och istället återinvestera de 

pengarna tillbaka in i verksamheten, i syfte för att undvika onödiga lån. Men det betyder 

inte att utdelningarna bör variera över tiden. Istället kan företaget välja att, vid 

investeringsbehov, sälja likvida tillgångar och hålla utdelningarna på en stabil nivå. När 

företag använder pecking order-teorin innebär det att de har en lista i vilken de rangordnar 

vilket kapital de främst använder och högst upp på den listan står interna medel. Om dessa 

medel ändå inte räcker till och de måste använda externt kapital kommer företagens val i 

första hand vara att låna och i sista hand skulle de välja en nyemission (Larsson 2008). 

Även Myers (2001) menar att företag i första hand hellre lånar än gör en nyemission vid 

investeringar när det interna kapitalet inte räcker till. Anledningen till att företag försöker 

att undvika nyemissioner är att ledningen i ett företag handlar i intresse för de aktieägare 
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som företaget redan har. Om företaget skulle gå ut med en nyemission och tvingas sälja 

dessa aktier, som kan vara undervärderade, skulle det innebära att det värde som de redan 

existerande aktieägarna har överförs till de nya ägarna. Den enda gången ledningen kan 

vara villig att utföra en emission är om den värdes skiftning som sker inte är större än vad 

nuvärdet av den framtida tillväxten är. 

  
Information spelar även en stor roll för pecking order-teorin och hur företagets 

kapitalstruktur utformas. När information om en nyemission sprids driver det ner priset på 

de redan släppta aktierna, vilket innebär att de som redan äger aktier i företaget förlorar på 

nyemissionen. Hur mycket priset sjunker varierar mellan företag, men generellt gäller att 

när informationsasymmetrin är stor är även prisfallet stort. Att företagen hellre väljer att ta 

lån beror på att när företaget släpper information om att det ska belånas påverkas inte 

aktiepriset till lika stor del och värdet faller inte lika mycket som det hade gjort vid en 

nyemission (Myers 2001). När företaget vet om att aktiepriset kommer att sjunka vid en 

nyemission kan det leda till att de väljer att avstå från en investering som har ett positivt 

nuvärde, av rädsla för vad emission skulle ha för påverkan på aktievärdet. Det innebär att 

när företaget tvingas använda mindre önskvärda alternativen av pecking ordern drabbas de 

av två stigande kostnader. Den första är kostnaden som uppstår när företagen avstår från en 

investering med ett positivt nuvärde, den andra kostnaden är att sannolikheten ökar för att 

företaget ska drabbas av financial distress. Dessa kostnader går däremot att minska genom 

att företaget gör en emission, även om pengarna inte behövs till en investering vid tillfället. 

Detta gör att företaget har en buffert att använda när de faktiskt ska investera (Myers 1984). 

  
Att använda sig av internt kapital är dock inte något som alla företag har möjlighet till. Ett 

företag som generar högt resultat och växer snabbt har goda möjligheter att använda sig av 

interna medel och även kunna behålla en konstant nivå på sina lån. Lönsamhet kan därför 

förväntas ha en negativ korrelation till skuldsättning, vilket även Rajan och Zingales (1995) 

hänvisar till att företag förespråkar en finansiering av verksamheten med interna medel 

istället för skulder, externa medel. Ett företag som växer snabbt utan att genera ett högt 

resultat har svårare att enbart använda sig av internt kapital (Booth et al. 2001). Pecking 

order-teorin handlar inte om att uppnå en optimal skuldsättningsnivå för den kostnad för 
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kapital som företag har. Detta eftersom företagsledningen inte prioriterar att uppnå en 

optimal nivå på grund av att eget kapital är både högst upp och längst ner i 

rangordningslistan (Larsson 2008). Framförallt om det skulle finnas en optimal 

kapitalstruktur skulle kostnaden som det innebär att avvika från den vara minimal jämfört 

med vad det kostar att använda sig av externt kapital. Användning av externt kapital är dyrt 

eftersom företagsledning har mer information om företagets möjligheter och framtid än vad 

möjliga investerare har och det är något som investerarna vet om, det uppstår därför en 

informationsasymmetri (Baker & Wurgler 2002). Dock kan teorin visa den optimala 

skuldsättningsgraden för företagets kommande handlingsmöjligheter. Viss kritik har även 

riktats mot teorin eftersom den inte tar någon hänsyn till att en större skuldsättning också 

innebär större kostnader (Larsson 2008). 

  
Eftersom pecking order-teorin förespråkar att finansiering till största del ska ske med 

internt kapital, bör företag som är lönsamma prioritera återinvestera in i företaget och 

därför ha tillgång till kapital när finansiering behövs. Pecking order-teorin har även 

bevisats empiriskt genom Booth et al. (2001) som undersökte huruvida kapitalstruktur 

teorier är applicerbara i verkligheten och fann ett negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättning i företag. Genom att återinvestera finns det en buffert som kan användas 

istället för att ta lån vid (Rajan & Zingales 1995). Rajan och Zingales (1995) studie 

undersöker huruvida lönsamhet har något samband med kapitalstrukturen och om pecking 

order-teorin därför kan bevisas applicerbar. Utifrån ovan nämnd teorin var det därför 

relevant att undersöka hur lönsamheten i banker kan bidra med en eventuell förklaring av 

kapitalstrukturen. Denna diskussion ledde oss till vår första hypotes. 

  
Hypotes 1  

H0: Lönsamhet är inte relaterat till skuldsättningsgraden. 

H1: Lönsamhet är relaterat till skuldsättningsgraden. 
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3.2.2 Trade off 

För att veta ännu mer om problemet gällande kapitalstruktur i banker och om det eventuellt 

skiljer sig åt presenterar vi denna teori som till viss del kan förklara varför vissa företag har 

högre belåning än andra. 

  
Företags optimala skuldsättningsgrad bestäms ofta genom att avvägningar görs mellan 

kostnaden och nyttan det innebär att låna. Givet att de tillgångar och investeringar som 

redan är planerade hålls konstanta. Företag uppfattar att det är en balansgång mellan värdet 

av hur mycket skatt de får dra av på grund av ökad belåning och risken att de går i konkurs 

(Myers 1984). Det som gör att företaget tjänar på att ha en viss mängd skulder är att 

skulderna minskar resultatet före skatt, vilket sänker skatten som företaget måste betala 

(Larsson 2008). Företaget bör välja den kombination av skulder och eget kapital som 

innebär att företagets värde är högsta möjliga. Detta visas tydligt i figur ett som tydliggör 

just den balansgång som företagen bör gå. (Myers 1984) 

 
  Figur 2 (Myers 1984) 
  
Figuren visar att företagen kommer att låna fram till den punkt där marginalvärdet av 

skatteskölden, som uppstår på grund av den ökade belåning, är lika stor som nuvärdet av 

möjlig financial distress. Med financial distress menas den kostnaden som uppstår om 

företaget skulle gå i konkurs eller har ett dåligt kreditbetyg. Teorin har fått kritik eftersom 

det skulle innebära att företag som kan låna relativt billigt och inte löper någon stor risk för 
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konkurs skulle hålla en hög belåning på företaget. Detta eftersom skatteskölden skulle öka 

vilket företaget skulle tjäna på och företagets värde skulle öka (Myers 2001). 

  
Dock uppstår det kostnader när företaget försöker att anpassa sig till den optimala 

skuldsättningsgraden, vilket innebär att det uppstår tidsförskjutningar innan de når den 

optimala strukturen. Dessa kostnader skulle kunna förklara skillnader som finns i 

skuldsättningsgrader eftersom dessa kostnader tvingar företagen att avvika från vad som 

egentligen skulle vara deras optimala skuldsättning. Myers (1984) menar emellertid att 

detta är något som det inte diskuteras i studier kring trade off-teorin. 

  
Traditionellt innebär hög lönsamhet låg belåning, vilket i grunden är vad pecking order-

teorin säger. Därför kommer en undersökning ske för att se om bankernas kapitalstruktur 

går att förklaras med hjälp av trade off- eller pecking order-teorin och undersöka vilken 

teori som främst är applicerbar på banker. 

  
Att hög lönsamhet innebär låg belåning är något som Myers (2001) ifrågasätter, istället 

menar författaren att om ledningen i ett företag förstår vikten av skattesköldar kan 

motsatsen bevisas. Eftersom företag med hög lönsamhet kan skyddas med hjälp av 

skattesköld och att företaget kan öka sin belåning utan att riskera att råka ut för financial 

distress (Myers 2001). 

  
Myers (1984) kommer även fram till att trade off-teorin är applicerbar på företag och därför 

kan den även anses vara trovärdig, men den har dock en låg förklaringsgrad. Detta eftersom 

den verkliga skuldsättningsgraden varierar mycket mellan olika företag som enligt teorin 

bör vara ganska lika varandra. Att företagen avviker från den optimala 

skuldsättningsgraden kan bero på att de antingen inte förstår faktorerna som påverkar den 

eller att de helt enkelt gör det medvetet. 

  
Trade off-teorin är en teori som vid en första anblick känns rimlig, det borde vara självklart 

för företag att försöka maximera vinsten.  Men ändå har teorin en låg förklaringsgrad. Det 

skulle kunna bero på de kostnader som tillkommer för att upptäcka den optimala 
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skuldsättningsgraden. Det kan innebära att företagen inte bryr sig om att försöka nå den 

optimala skuldsättningsgraden för att det är för svårt och för kostsamt att nå dit. Det gör det 

relevant att studera den på banker för att se om de strävar efter den optimala 

kapitalstrukturen och även i vilket land det är tydligast. Även Rajan och Zingales (1995) 

lägger vikt på att jämföra skatter i länder, dock använder de endast skatter som en 

förklaring till skillnader mellan länder och bevis för om trade off-teorin är applicerbar. 

Denna diskussion ledde till följande hypotes. 

  
Hypotes 2: 

H0: Skatt är inte relaterat till skuldsättningsgraden. 

H1: Skatt är relaterat till skuldsättningsgraden. 

  

3.3 Kostnaden för financial distress & konkurskoder 

Kostnaden för financial distress är en benämning på kostnader för konkurs, agentkostnader 

och när kreditvärdigheten i ett företag sänks (Myers 2001). Att studera kostnaden för 

financial distress och konkurskoder kan kopplas till hur mycket risk företagen väljer att ta 

när de väljer finansiering. Detta på grund av att ett företag som lätt kan gå i konkurs kan 

vara försiktiga med risker eftersom hotet om konkurs ständigt hänger över dem. Men för ett 

företag där konkurs ligger långt borta och är en svår process kan de ta större risker eftersom 

chansen för konkurs är mindre och ledningen kan få behålla kontrollen över företaget under 

en längre period. Att de får behålla kontrollen beror på att de ska få möjligheten att rädda 

verksamheten. Detta kan påverka kapitalstrukturen genom att företag där konkurs är en 

komplex process kan välja att ta större lån eftersom de vet att det ska krävas mycket för att 

bland annat en kreditgivare ska begära dem i konkurs. Kreditgivaren vet därför att 

processen som sker för att de ska få tillbaka sina pengar är långdragen och att låta företaget 

fortsätta sin verksamhet skulle därför kunna vara ett bättre alternativ. 

  
Enligt Modigliani och Miller (1958) existerar det inga kostnader för konkurser i en perfekt 

marknad och val av kapitalstruktur har ingen påverkan på företagsvärdet. Emellertid finns 
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det en risk att företag som har en struktur som inte enbart består av eget kapital får 

svårigheter att betala sina lån. Vid dessa svårigheter uppstår det kostnader för financial 

distress, vars påverkan reducerar kassaflöden i företaget som i sin tur minskar värdet på 

företaget. Detta är något som motsäger Modigliani och Miller (1958) eftersom de ansåg att 

värdet på ett företag är konstant och att värdet beräknas genom de kassaflöden som 

tillgångarna genererar (Berk & DeMarzo 2007). 

  
Innan ett företag går i konkurs genomgår företaget en kris av ett finansiellt slag och det 

förekommer kostnader, vilka prioriteras före avkastning till aktieägarna. När utdelningen 

minskar och räntorna ökar utsätter sig företaget för mer risk, framförallt risk för att inte 

kunna betala sina åtaganden till sina långivare. Kostnader som uppstår när ett företag står 

inför en finansiell kris kan vara i form av direkta eller indirekta kostnader och båda är 

förödande för verksamheten (Larsson 2008). De indirekta kostnaderna uppstår när 

företagets finansiella svårigheter når allmänheten och kunderna väljer att dra ur sina pengar 

och istället vända sig till mer stabila företag. Detta har en indirekt påverkan på företagets 

kassaflöden och värde (Berk & DeMarzo 2007). 

  
Kostnaden för financial distress bestäms av sannolikheten för att företaget ska drabbas av 

svårigheter vid betalning av krediter och omfattningen på de eventuella kostnaderna. 

Företag med stor andel skulder och volatilitet bland kassaflödena har en högre risk att 

drabbas av financial distress och bör därför ha en högre sannolikhet samt högre kostnader 

som är förknippade med detta. Dock behöver inte andelen skulder i kapitalstrukturen ha en 

betydelse för kostnaden vid financial distress eftersom företag med stabila kassaflöden har 

en lägre risk att få svårigheter att betala sina krediter. Omfattningen på kostnaderna är olika 

beroende på vilken industri som berörs och kan vara lägre i företag vars verksamhet 

baseras på materiella anläggningstillgångar (Berk & DeMarzo 2007). 

  

Enligt Modigliani och Miller (1958) existerar det inga kostnader för financial distress, dock 

har det vid senare studier påvisats att dessa kostnader existerar och kan vara i form av 

direkta och indirekta kostnader. Detta motsäger Modigliani och Miller (1958) och visar på 

att de förutsättningar som tidigare beskrevs i deras teorem inte existerar i verkligheten. 
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Bevis som senare motsäger deras teori gör att deras forskning kan ifrågasättas, men 

betydelsen de haft för senare studier kan inte bortses från. 

  
Jämförelser av konkurskoder, koder vid financial distress och regler vid likvidation görs för 

att utesluta att kapitalstrukturen påverkas av institutionella skillnader, vilket Rajan och 

Zingales (1995) menar kan vara till grund för ett avvikande resultat, jämfört med tidigare 

studier. Koderna som beskrivs använder Rajan och Zingales (1995) för att jämföra hur 

mycket stöd och kostnader som företag får när de genomgår en konkurs eller på väg mot 

financial distress. Utifrån dessa koder kan institutionella skillnader, vid kostnader för att 

undvika konkurs, analyseras och kopplas till företagens strävan efter going concern. 

  
Kostnader för financial distress ökar i företag vars tillgångar har högre risk att reducera 

företagsvärdet, vilket sker när tillgångarnas värde och kassaflöden reduceras. Företag som 

är mindre riskfyllda kan enligt denna teori låna mer utan att kostnaden för financial distress 

och risken för betalningssvårigheter ökar. Kostnader för financial distress uppkommer inte 

endast eftersom företag upplever betalningssvårigheter utan kan även uppstå vid risken för 

framtida betalningssvårigheter eller hot om att betalning av räntor inte kan ske. Därför kan 

kostnaderna öka utan att företag närmar sig en konkurs (Myers 1984).  Större företag bör 

ha en mindre risk att inte kunna betala sina lån och räntor innan förfallodag. Denna risk om 

eventuella betalningssvårigheter kan ses som mindre i större banker eftersom de har en 

högre säkerhet för sina lån. Även räddningspaket från staten finns för de största bankerna, 

något som visade sig tydligt under den senaste finanskrisen. Utifrån denna diskussion kan 

en hypotes härledas om att bankers storlek kan ha en påverkan på kapitalstrukturen. 

Oberoende storlek bör företag även ha en viss del materiella tillgångar, vilket bör öka deras 

skuldsättning. Att de materiella tillgångarna ökar skuldsättningen beror på att dessa kan 

lämnas som säkerhet vid lån, kreditgivaren har de en säkerhet om företaget skulle gå i 

konkurs, vilket även Rajan och Zingales (1995) påpekar i sin studie och menar att det har 

en påverkan på kapitalstrukturen. Rajan och Zingales (1995) menar även att 

lönsamhetsmåttet avkastning på totala tillgångar (ROA) har en påverkan eftersom det tar 

hänsyn till tillgångarna i företaget. Detta ledde oss till vår fjärde, femte och sjätte hypotes. 
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Hypotes 3:  

H0: Storlek är inte relaterat till skuldsättningsgraden. 

H1: Storlek är relaterat till skuldsättningsgraden. 

 

Hypotes 4:  

H0: ROA är inte relaterat till skuldsättningsgraden. 

H1: ROA är relaterat till skuldsättningsgraden. 

 

Hypotes 5:  

H0: Materiella tillgångar är inte relaterat till skuldsättningsgraden. 

H1: Materiella tillgångar är relaterat till skuldsättningsgraden. 

  

3.4 Basel 

Sedan införandet av Basel har bankers riskhantering förändrats, vilket är en följd av det 

kapitaltäckningskrav som regelverket medför. Kravet ses som riskhantering gällande 

marknads-, operationella- och kreditrisker. Riskerna en bank utsätts för kräver åtgärder 

som snabbt kan identifiera och hantera riskerna. Kapitalet delas, i Baselregelverket, in i tier 

1- och tier 2-kapital som tillsammans bildar kapitalbasen i banken. Tier 1-kapital bör till 

stor del bestå av kärnprimärkapital, vilket innebär aktiekapital, ej utdelade vinster samt 

företagslån. Tier 1-kapital används som en buffert vars uppgift är att täcka eventuella 

förluster till följd av risker i bankens tillgångar (Sveriges riksbank 2010). 

Kapitaltäckningskravet, främst i form av tier 1-kapital, anses vara en god hantering av 

dessa risker eftersom tier 1 fungerar som en kapitalbuffert. Detta kapital kan sedan 

användas vid oväntade kostnader för risker som uppstår och som behöver täckas (Lindblom 

& Willesson 2009). Enligt Basel III är kravet på tier 1-kapital sex procent (Lindblom & 

Willesson 2012a).  

  

3.5 Institutionella skillnader 

De amerikanska konkurskoderna kan ses som att de gynnar eget kapital och vilket är koder 

som följs vid rekonstruktion av företag efter konkursansökan lämnats in (Acharya et al. 
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2011). Detta skiljer sig åt från de svenska koderna som endast förespråkar en auktion av 

företaget och i vilken företagsrekonstruktion inte ses som ett alternativ. De fördelar som 

anses föreligga vid en metod som denna är de minskade kostnader som uppstår vid en 

konkurs och även minskad tid från ansökan till att företaget likviderats helt. Även en ökad 

överlevnad av företagen som auktioneras ut kan påvisas, eftersom företagets hela 

verksamhet auktioneras ut istället för att dela upp tillgångarna och splittra företaget vid en 

rekonstruktion (Thorburn 2000). Skillnaden från den amerikanska modellen är främst det 

skifte av kontroll som sker, ledningen besitter kontrollen under hela konkursen och 

rekonstruktionen. Dock med övervakning från domstol. Detta bidrar till att ledningen själva 

kan bidra med planer för omorganiseringen och inte lämnar över ansvaret till en oberoende 

förvaltare. Kontrollen som ledningen besitter kan medverka till minskat initiativ att 

förskjuta konkursansökan eftersom de kommer ha kontroll under processen. Detta är något 

som de svenska koderna inte förespråkar, vilket kan leda till att ledningen undviker att 

ansöka om konkurs. Borgenärerna har även rätt att lämna in en konkursansökan, vilket gör 

det svårt för ledningen att förskjuta beslutet men det existerar en informationsasymmetri 

som kan vara till fördel för ledningens beslut om förskjutning av konkursen (Thorburn 

2000). Likheterna mellan de brittiska och svenska konkurskoderna är det kontrollskifte som 

sker mellan ledningen och konkursförvaltaren. Detta till skillnad från det amerikanska 

systemet. Utifrån detta kan det tolkas som att konkurskoderna har en påverkan på 

ledningens beslut gällande investeringar och risken att förlora kontrollen vid en eventuell 

likvidation minskar deras oansvarsfulla beteende. Det svenska och engelska systemet kan 

ses som skuldfrämjande, vilket borde påvisa vissa likheter vid val av kapitalstruktur. 

 

De teorier som presenterats ovan är de teorier som är mest relevanta för studier kring 

kapitalstruktur i banker. Det är teorier som ämnar förklara och bevisa valet av 

kapitalstruktur i företag och vilka oberoende variabler som kan påverka den beroende 

variabeln, nämligen kapitalstrukturen. I vår studie kunde vi testa huruvida dessa teorier 

ämnar förklara skillnader mellan länders kapitalstruktur och på detta vis se om teorierna 

stämmer in på bankers val av kapitalstruktur.  
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 4 Empirisk metod 
  

etta avsnitt innehåller den empiriska metoden i vilken vi kommer förklara 

hur våra hypoteser testades. En förklaring av undersökningsmetoden och 

vårt urval kommer att ges. Vi kommer även också ge en djupare beskrivning 

av undersökningens design och vilka variabler användes vid våra tester. 

  

4.1 Undersökningsmetod och design 

Vårt syfte med uppsatsen var att jämföra bankers kapitalstruktur. För att göra detta fick vi 

utgå från banker i tre länder. Storbritannien, Sverige och USA vilket var ett metodval för 

att förklara eventuella skillnader mellan länder. Vi valde att utföra en kvantitativ studie 

eftersom vår forskningsansats var av ett deduktivt slag. En kvantitativ design passar därför 

bäst eftersom vi grundade våra hypoteser på befintlig teori och försöker förklara och bevisa 

kapitalstrukturen med hjälp av våra hypoteser. Kvantitativa metoder lämpar sig bäst när 

undersökningen grundas på siffror och när målet är att generalisera undersökningen. Även 

en utökad bredd av undersökningen är möjlig vid en kvantitativ design och upprepade 

tester av det insamlade materialet minskar risken för att felaktigheter ska uppstå vid tester 

och minskar tiden för en ny materialinsamling (Eliasson 2010). Det finns mycket teori 

angående kapitalstruktur, men inte teori om enbart banker, därför har vi formulerat 

hypoteser efter den teori som existerar. Vi ville även kunna generalisera våra resultat och vi 

ansåg därför att en kvantitativ studie var mest lämplig, eftersom det gav oss möjlighet att 

samla in mer data än vad som varit möjlig vid en kvalitativ studie. Inom kvantitativ 

undersökningsmetod kan en longitudinell eller tvärsnittsstudie användas för att få en 

överblick över populationen, men eftersom vi endast studerade banker över ett år passade 

det bäst med en tvärsnittsstudie. Vi fick därför en överblick över banker under en specifik 

tidpunkt istället för att studera dem under en längre tid, dock kan detta leda till att vi går 

miste om variabler som kan förklara annat än endast relationen mellan variablerna just den 

tidpunkten. Vi kunde därför inte studera hur kapitalstrukturen såg ut innan eller hur den 

kommer se ut i framtiden. Vid vår kvantitativa studie hade vi även fått mätbara resultat som 

har möjliggjort det för oss att sammanställa dessa i SPSS för att utföra statistiska 

D 
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beräkningar. Något som inte hade varit möjligt vid en kvalitativ studie eftersom resultaten 

oftast består av icke mätbara variabler (Bryman & Bell 2005). 

 

Dock hade en studie av kvalitativ design gjort det möjligt för en djupare analys som kräver 

en stor förståelse, vilket i sin tur kan leda till att ny teori skapas. Detta kan anses vara 

lämpligt när teorin kring området är bristfällig och när observationer kan skapa nya teorier. 

Men den djupare studien kan även medföra att det skapar en relation med det som studeras 

och slutresultatet kan därför bli partiskt. Även vid användning av enkäter finns det en risk 

att svaren misstolkas eller tolkas för att passa studiens syfte. Det som saknas i studien, 

eftersom vi använt oss av databasen Orbis i vår kvantitativa studie, är viss information som 

inte funnits tillgänglig eller varit svår att hitta. Med en kvalitativ design hade vi själva 

kunna bestämma innehållet i vår insamling och utformat det till våra behov och alternativt 

kunnat komplettera innehållet senare. En fördel med användning av kvalitativ metod är den 

flexibilitet som undersökningen skapar, vilket beror på att insamling av data är inte 

begränsat av varken tid eller källor och undersökningen kan pågå fram tills att all data har 

inhämtas vid observationer. Kvalitativ metod kan därför fungera bättre i undersökningar 

där mätbarheten av variabler inte är självklara och där svårigheter att kvantifiera existerar 

(Eliasson 2010). Detta är ännu en anledning till varför vi valde att använda oss av en 

kvantitativ undersökningsmetod. 

 

Utifrån teori formulerades ett antal hypoteser. Dessa hypoteser testades med hjälp av olika 

regressioner och jämförelse, och med hjälp av dessa hypoteser och tester skapas studien. 

För att utföra denna kvantitativa studie behövdes data för att testa hypoteserna. Data 

hämtades från en databas, Orbis, där vi tagit fram de värden som behövts för att jämföra 

och förklara kapitalstrukturer i länderna. Den teoretiska grund som uppsatsen är byggd på 

ledde fram till hypoteserna som sedan testades med den empiriska studien. 

 

4.2 Tidigare studier 

Vi ville i denna studie testa vad som påverkar kapitalstrukturen i banker och bevisa att 

skillnader mellan länder existerar och även bevisa att det går att förklara bankers 
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kapitalstruktur. För att kunna förklara vad som påverkar kapitalstrukturen var vi tvungna 

att utföra en regression som visade hur de oberoende variablerna förhåller sig till 

kapitalstrukturen och utifrån detta kunde en tolkning av dess signifikanta påverkan på 

kapitalstrukturen göras. Genom en regression kunde vi därför påvisa att variabler som 

påverkar kapitalstrukturen är olika beroende på vilket land regressionen testar. Därför går 

det att påvisa att landet har en påverkan på val av kapitalstruktur och att skillnader 

existerar. För att kunna skapa vår studie behövdes en förståelse för tidigare studier och 

deras metoder skapas.  

 

De tidigare studier som vi tog del av har försökt bidra till problemet med kapitalstruktur. 

Studierna försöker lösa problemen med olika metoder för att bidra med en förståelse för 

problematiken kring kapitalstruktur. Rajan och Zingales (1995) fokuserar på de 

institutionella skillnader som ligger till grund för kapitalstrukturen i länderna och vilka 

skillnader som existerar mellan G7-länderna. Rajan och Zingales (1995) ämnar med sin 

artikel att förklara de faktorer som ligger till grund för kapitalstrukturen i icke-finansiella 

företag. För att lösa problemet har de använt sig av jämförande tester med data som är 

hämtad från databas. Detta för att åskådliggöra skillnader som existerar mellan länderna. 

Fokus i Rajan och Zingales (1995) artikel ligger på att förklara kapitalstrukturen genom att 

utföra en regression, som inkluderar variabler som i tidigare studier ansetts ha en 

signifikant påverkan på kapitalstrukturen. Denna regression tillsammans med de 

institutionella skillnaderna menar Rajan och Zingales (1995) förklarar vad som påverkar 

kapitalstrukturen och varför den skiljer sig åt mellan länder. 

  

Lindblom et al. (2011) försöker genom sin studie visa hur finanskrisen påverkade 

lönsamheten och risktagandet i de svenska bankerna. Detta gjorde de genom att jämföra 

lönsamheten mellan bankerna, utifrån uppdelning på bankverksamheter, och sedan koppla 

dessa resultat till de åtgärder som den svenska staten bidrog med under krisen. Lindbloms 

et al. (2011) studie bidrar med en ökad förståelse för hur banker hanterar kriser och även 

hur bankers storlek och verksamhet kan ligga till grund för lönsamheten. Till skillnad från 

Rajan och Zingales (1995) använder Lindblom et al. (2011) data hämtad från 

årsredovisningar vid sina beräkningar. Lindblom et al. (2011) utför enbart jämförande 
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analyser mellan bankerna och visar inte på några statistiska tester, vilket däremot Rajan och 

Zingales (1995) fokuserar på. 

  

Rajan och Zingales (1995) undersökning är intressant att utföra en replikering på eftersom 

den studie vi genomför behandlar finansiella företag till skillnad mot den ursprungliga 

studien, i vilken dessa företag uteslöts. Eftersom Rajan och Zingales (1995) enbart gör 

beräkningar på icke-finansiella företag behöver vi göra vissa justeringar som gör det 

möjligt för oss att jämföra banker på ett liknande sätt. Dock anser vi att Rajan och Zingales 

(1995) brister när det gäller möjliga justeringar till andra branscher. Detta eftersom de 

använder beräkningar som innehåller poster från balansräkningar som inte existerar hos 

banker. Därför kommer vi att utföra ytterligare en till replikering från en tidigare studie, för 

att komplettera Rajan och Zingales (1995). Denna studie vi kommer använda oss av är 

gjord av Lindblom et al. (2011), vilket är en studie som beräknar lönsamheten på svenska 

banker efter den senaste finansiella krisen. Denna artikel skapade en bra grund gällande 

banker till vår studie baserad på Rajan och Zingales (1995). 

 

I studien undersökte vi först kapitalstrukturen i urvalet för att se hur olika oberoende 

variabler, hämtade från ovan nämnda studier, korrelerar med kapitalstrukturen. Efter detta 

undersöktes varje land enskilt vilket ledde till att en djupare förståelse för de faktorer som 

påverkar valet av kapitalstruktur skapades, som exempelvis institutionella skillnader och 

om det eventuellt skiljer sig åt mellan länderna. Insamling av information i 

årsredovisningar hade därför inte varit tidsmässigt möjligt. Användning av en databas ger 

den information som studien behöver för att kunna skapa generaliseringar. Den ena studie 

vi utgått från har även använt sekundärdata, vilket gjorde det lämpligt för oss att använda 

det, annars kan resultatet påverkas och studiens utformning blir inte samma. Rajan och 

Zingales (1995) studie visar att kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan G7-länderna och 

vilka möjliga faktorer som ligger bakom denna skillnad som existerar. 
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4.3 Databas/ Orbis 

I denna studie har data använts för att kunna besvara hypoteserna, för att ta fram den 

informationen som behövts för att genomföra studien användes databasen Orbis. Orbis är 

en databas i vilket det går att finna information kring både privata och börsnoterade företag 

och innehåller därför information om över 100 miljoner företag runt om i världen (Orbis 

2012). 

  
Orbis kopplar samman data från olika källor för att sammanställa omfattande rapporter. De 

skapar unika identifikationer för varje företag för att lyckas med deras mål. De kan sedan 

skapa rapporter som inkluderar finansiell data från deras informationsgivare, andra nyheter, 

finansiella styrkor, aktiedata med mera. Deras data är transparent, vilket klargör vad deras 

täckning är, var data är hämtad och hur den är sammanräknad. De standardiserar även 

företagsrapporter vilket gör att de går att jämföra mellan olika länder (Orbis 2012). 

 

Den data som hämtats från Orbis består av nyckeltal, ROE, ROA, och poster från 

balansräkningen, totala- och materiella tillgångar, från varje bank i de olika länderna. De 

siffror som hämtats är de som behövs för att ta fram variablerna i studien.  

  

4.4 Urval 

När denna uppsats lades fram var syftet att studera bankers kapitalstruktur och för att göra 

detta fokuserar denna uppsats på olika länder. Det ledde till att de länder som denna 

uppsats undersökte var Sverige, Storbritannien och USA. Sverige är ett land som har klarat 

sig relativt bra genom den senaste finanskrisen. Att Sverige valdes beror på att det svenska 

finansiella systemet klarade sig bra jämfört med de andra krisdrabbade länderna, som 

exempelvis USA. Även om Sverige klarade sig relativt bra fick de svenska storbankerna 

fylla på med kapital, vilket kanske var en anledning till att det finansiella systemet klarade 

sig (Lindblom et al. 2011). Detta var anledningen till att uppsatsen fokuserade på att 

studera de svenska bankerna, för att se skillnaden mellan dess kapitalstruktur och den i 

länder som har klarat sig mindre bra genom krisen. Vår studie fokuserade även på brittiska 

och amerikanska banker. Anledningen till detta urval berodde på att Storbritannien är ett av 
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de länder som har drabbats av flest finanskriser genom tiderna (Bank for International 

Settlement 2010). Det tredje och sista landet vi har valde att undersöka är USA, vilket 

berodde på att den senaste krisen, som har drabbat hela världen, startade på den finansiella 

marknaden i USA. 

  
Vi utförde vår studie på ett urval av banker med tillgångar över TUSD 30 000 000 i 

Sverige, Storbritannien och USA.  Detta ledde till att vi fick 10 svenska, 47 brittiska och 

118 amerikanska banker. En ytterligare ökning av vårt sökkriterium hade inneburit att de 

svenska bankerna blivit för små och icke signifikanta. Vi valde 2011 som vårt utgångsår, 

eftersom Orbis inte hade data för alla banker från 2012.  

 

Vår studie var ett urval och ingen population på grund av att en avgränsning gjorts gällande 

storlek och år. En population hade inneburit att vi undersökt alla banker, stora som små, det 

hade inte heller varit möjligt att studera ett specifikt år, vilket vi har gjort. Urvalet vi gjorde 

var en den del av populationen vi valde att studera. Vi har genom vårt specifika val av, 

länder, år och storlek inte gjort något slumpmässigt urval. Vårt urval var representativt för 

hela populationen vilket möjliggjorde för en viss generalisering av vårt resultat (Bryman & 

Bell 2005).  

 

 
Som kan ses i tabellen ovan kan det påstås att det sanna populationsmedelvärdet på 

kapitalstrukturen med 95 procent säkerhet ligga i intervallet 0,91 till 0,93. Detta är den 

intervallskattning som gjorts med det urval som är med i studien. Med hjälp av detta 

intervall kan det med en säkerhet påstås att det sanna medelvärdet ligger inom intervallet. 

För att kunna skatta populationsmedelvärdet har medelvärdet på urvalets kapitalstruktur 

använts, dock kan det ifrågasättas hur stort urvalet är och med hur stor säkerhet som det 

sanna värdet ligger nära det urvalet. Risken ökar med mindre urval och även intervallet 
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ökar. Emellertid är standardavvikelsen för värdena relativt låg, vilket betyder att värdena 

ligger nära medelvärdet och det finns ingen stor spridning av kapitalstrukturen. 

 

4.5 Operationalisering 

För att möjliggöra för tester genomförde vi en operationalisering av våra variabler. En 

operationalisering handlar om att göra begreppen som tagits från teorin mätbara och 

konkreta, vilket möjliggör för en undersökning. Operationalisering krävs oavsett vid vilken 

undersökningsdesign som används, eftersom begreppen är fokus i själva undersökningen 

oavsett typ av undersökning (Eliasson 2010). Nedan ges en ingående beskrivning av våra 

variabler och hur de blev mätbara i vår undersökning.  

 

4.5.1 Beroende variabel 

Den beroende variabel, det vill säga den förklarande variabeln som vi ämnade att förklara 

utifrån våra tester, var kapitalstruktur definierat som skulder dividerat med eget kapital plus 

skulder. Detta för att den definitionen av skuldsättning visar på att det finns ett linjärt 

samband mellan bankerna. Det finns många andra definitioner av skuldsättningsgrad, dock 

ingen som är speciellt anpassat för banker och dess låga andel egna kapital. 

  
Rajan och Zingales (1995) definierar kapitalstruktur på ett flertal olika sätt. De utgår ifrån 

tre definitioner som sedan används vid beräkningarna, både i form av bokfört värde och 

marknadsvärde. Detta för att tydliggöra skillnader mellan värderingsmetoderna. Rajan och 

Zingales (1995) menar även att val av definition beror på hur definitionen ska användas och 

vilken analys det är som ska användas. 

 

Den första definitionen är totala skulder dividerat med totala tillgångar. Dock ger denna 

beräkning ingen bra indikation på företagets finansiella status eller risk för financial distress. 

Även summeringen till totala tillgångar kan anses vara missvisande eftersom det innehåller 

poster som inte bör inkluderas vid beräkningen. 
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Den andra definitionen som Rajan och Zingales (1995) nämner är en proportion av skulder 

dividerat med totala tillgångar. I denna beräkning ingår både kortfristiga och långfristiga 

skulder, men utifrån dessa skulder bör vissa tillgångar inte vara med vid beräkningen. 

 

Den tredje och sista definitionen som används är totala skulder dividerat med 

nettotillgångar. Vilket Rajan och Zingales (1995) förklarar som totala tillgångar minus 

leverantörsskulder. Dock kan detta resultat påverkas av faktorer som inte är finansiella, men 

de anser att denna beräkning är den som ger det mest tillförlitliga resultat.  

 

Efter att ha plottat vårt urval kunde vi konstatera att definitionerna som Rajan och Zingales 

(1995) använder sig av när de beräknar kapitalstruktur inte är det bästa för banker, på grund 

av bankers låga andel eget kapital. Vi kunde med hjälp av vårt urval efter att ha plottat det 

komma fram till den bästa definitionen, nämligen skulder dividerat med skulder plus eget 

kapital. Vi fick vid denna definition ett linjärt samband mellan alla bankerna och blev 

därför inga extremvärden (För att se diagrammen över spridning av skuldsättningsgrad, se 

bilaga 2). 

 

4.5.2 Oberoende variabler  

Vi har i vår studie fem oberoende variabler, som ämnar förklara den beroende variabeln 

och kunna förklara samband och verkan, dessa testades på samma sätt.  

 

Den replikering vi utförde på Rajan och Zingales (1995) baseras på icke-finansiella företag 

därför krävdes det justeringar av de oberoende variablerna som används i deras studie. De 

använder sig av fyra oberoende variabler i sin regression som ämnar förklara 

kapitalstrukturen i sitt urval. Att de använder sig av just de oberoende variablerna beror på 

att de visat sig signifikanta i tidigare studier. Variablerna som används är: tangible assets, 

market-to-book-ratio, logaritmen av försäljning och return on assets (ROA). Tangible 

assets beskrivs som en uppskattning en buffert företaget besitter som enligt tidigare studier 

underlättar vid ansökan om nya lån. Detta eftersom tangible assets lätt kan likvideras och 

bidra till nytt kapital i företaget, om det skulle hamna i ekonomiska svårigheter. Rajan och 



	   	  

	   33	  

Zingales (1995) tillämpar market-to-book-ratio som en benämning på tillväxtmöjligheterna 

i företaget. Variabeln beskrivs som relationen mellan det marknadsvärde tillgångarna har 

och det bokförda värdet. Även denna variabel har används i tidigare studier, vilket är 

anledningen till att Rajan och Zingales (1995) anser att den lämpar sig för deras studie. 

Logaritmen av försäljning är en uppskattning av företagets storlek, dock hänvisar Rajan 

och Zingales (1995) inte till tidigare studier gällande denna oberoende variabel. Denna 

variabel beskriver företagens diversifieringsförmåga och kan beskriva sannolikheten för 

konkurs, utöver förklaringen av kapitalstrukturen. Lönsamheten är ett mått som Rajan och 

Zingales (1995) mäter genom att beräkna lönsamheten på företagets kassaflöden, vilket 

benämns ROA. De menar att lönsamheten kan kopplas till förmåga att erhålla nya lån men 

även andelen lån som företaget väljer att ta. Detta eftersom teorier kring interna och 

externa finansieringskällor beskriver lönsamhetens koppling till kapitalstruktur som 

exempelvis trade off- och pecking order-teorierna. Även denna oberoende variabel 

hänvisar Rajan och Zingales (1995) till tidigare studier gällande lönsamheten i företag 

kopplat till kapitalstruktur.  

 

Vi har i vår studie försökt att replikera de oberoende variabler som Rajan och Zingales 

(1995) använder sig av. Dock har vi fått justera dessa eftersom vissa inte går att hämta för 

banker, vilket är den största anledningen till att vi justerade de beräkningar och variabler 

som använts. Vi mätte lönsamheten genom att beräkna avkastning på tillgångarna (ROA), 

precis som Rajan och Zingales (1995), eftersom även vi ansåg att det är ett relevant mått att 

beräkna och undersöka dess samband med kapitalstrukturen. Avkastning på tillgångarna 

valde vi eftersom Rajan och Zingales (1995) anser att det kan ha en påverkan på 

kapitalstrukturen och vi anser därför att det var nödvändigt att inkludera det i vår studie. 

Detta eftersom vi utförde en liknande studie som Rajan och Zingales (1995) men även på 

grund av att det är det måttet som tydligt visar avkastningen på tillgångarna. ROA beräknas 

genom att dividera nettoresultatet med de totala tillgångarna. Även avkastning på eget 

kapital (ROE) är ett mått på lönsamheten men beräknas genom att dividera nettoresultatet 

med det egna kapitalet. Vi ville även testa lönsamheten med hjälp av avkastningen på eget 

kapital (ROE), ett mått som används i en studie utförd av Lindblom et al. (2011). Eftersom 
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båda dessa mått mäter lönsamheten kommer vi att utföra olika regressioner med dessa i för 

att sedan kunna se vilket mått som förklarar kapitalstrukturen bäst.  

 

Skatt som oberoende variabel definieras som den effektiva skattesatsen, vilket är ett mått 

som Rajan och Zingales (1995) använder vid sina beräkningar. Dock används inte denna 

variabel som en förklarande del av kapitalstrukturen. Rajan och Zingales (1995) använder 

istället skatt som en beskrivning av skillnader mellan länder och om det existerar någon 

trade off i företaget, som kan kopplas till teorin. Vi ansåg därför att den effektiva 

skattesatsen är en relevant variabel att studera och testa om den i regression kan utöka 

kapitalstrukturens förklaringsgrad.  

 

För att mäta bankernas storlek har vi använt oss av totala tillgångar, anledningen till att just 

totala tillgångar har använts beror på Rajan och Zingales (1995), menar att tillgångarna i ett 

företag är en bra indikation på storleken. Dock har de en annan definition av storleken vid 

sina beräkningar, vilken vi inte ansåg vara lämpligt till banker. De har använt sig av 

logaritmen av försäljning, vilket är något som är lättare att mäta hos icke-finansiella företag 

än hos banker. Detta eftersom vi från början har valt totala tillgångar som ett kriterium vid 

vårt urval och har därför redan angett vårt mått på storleken i banker.  

 

Tangible assets är en oberoende variabel som Rajan och Zingales (1995) använder vid sina 

beräkningar eftersom det enligt deras och tidigare studier bör ha en påverkan. Rajan och 

Zingales (1995) använder materiella tillgångar i relation till de totala tillgångarna, vilket 

ämnar beskriva den buffert företagen har med hjälp av sina tillgångar. Eftersom bankers 

tillgångar skiljer sig åt från icke-finansiella företag avser vi att enbart använda materiella 

tillgångar som en uppskattning av den buffert som existerar i banker.  

 

Studien exkluderar market-to-book-ratio som oberoende variabel, eftersom vi anser att den 

inte skulle vara ett lika bra mått på tillväxt i banker som i icke-finansiella företag. Vi valde 

att fokusera oss på året 2011, vilket är ett år då bankerna har börjat återhämta sig från 

krisen eller fortfarande är drabbad av den. Att mäta bankernas tillväxt skulle därför kunna 

ge ett missvisande resultat. Därför har vi valt att utesluta den helt. Även variabelns 
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uppbyggnad, bestående av tillgångar, menar vi inte är relevant för vår studie, vilket beror 

på att tillgångarna i banker främst berörs av de materiella och de resterande tillgångarna 

inte kan bemärkas på samma sätt.  

 

De oberoende variablerna som använts i vår studie grundar sig i den replikering vi utför på 

Rajan och Zingales (1995) men även på den studie som Lindblom et al. (2011) gjorde på 

banker. Tillsammans skapar dessa oberoende variabler en grund för att skapa en djupare 

förståelse för val och påverkan på kapitalstruktur. Anledningen till att vi testade just dessa 

oberoende variabler är för att de används frekvent inom studier har sin grund i de teorier 

som introducerades av bland annat Myers (1984) gällande exempelvis trade off som testas 

med hjälp av skatten. Vi ansåg att med hjälp av dessa oberoende variabler kunde vi förklara 

den beroende variabeln.  

 

4.6 Analys av variabler   

För att ge en tydlig bild av hur våra hypoteser besvarades kommer vi här nedan ge en 

beskrivning av hur vi med hjälp av våra variabler testade hypoteserna. Vi använde oss av 

signifikanstester som utgick ifrån ett urval ur en större population för att sedan kunna 

generalisera resultatet för att kunna statistiskt säkerställa populationen. Detta användes för 

att förklara en population utifrån ett slumpmässigt urval. Att det är statistiskt signifikant 

kan beskrivas som säkerheten på resultatet hur det kan förklara populationen (Bryman & 

Bell 2005). 

 

4.7 Korrelationstest 

Det första testet vi utförde var ett korrelationstest för att se sambandet mellan variablerna. 

Detta test ansåg vi vara lämpligt eftersom vi fick en tydlig bild av hur variablerna påverkar 

varandra och vi kunde efter detta test välja ut vilka variabler vi ville inkludera i vår 

regression. Om det existerar en hög korrelation mellan två oberoende variabler kan det 

tolkas som att de påverkar varandra starkt på grund av att de mäter samma sak. Det innebär 

att en av de två variabler kan uteslutas vid en regression för att minska risken för 
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multikollinearitet, det vill säga att de oberoende variablerna har en hög korrelation med 

varandra. Det kan göra det svårt att säga hur de påverkar den beroende variabeln. Om det 

existerar multikollinearitet i regressionen kan tillförlitligheten ifrågasättas, eftersom 

osäkerheten i variablerna ökar (Körner & Wahlgren 2005). Vi ville därför med hjälp av ett 

korrelationstest minska risken för multikollinearitet och öka säkerheten i våra tester. Ett 

korrelationstest undersöker hur starkt ett samband är mellan två variabler. Ett starkt 

samband kan visa hur variablerna förändras ihop, när den ena ändras. Positivt samband 

innebär att ena variabeln ökar samtidigt som den andra ökar. Om den ena variabeln 

däremot minskar samtidigt som den andra ökar är sambandet negativt. Ju fler observationer 

som finns i materialet desto starkare samband. 

 

Vi började med att testa hela vårt urval för att försöka skapa oss en bild av hur 

kapitalstrukturen ser ut i bankerna. Att vi inte testade länderna var för sig till att börja med 

beror på att vi ämnade se hur kapitalstrukturen ser ut i bankerna och sedan se hur länderna 

avviker från detta resultat. Det första testet vi utförde var ett korrelationstest för att se hur 

våra variabler förhåller sig till varandra och för att kunna säkerställa att de tester som vi 

sedan kommer att utföra är genomförbara. Vi ville först se hur vår beroende variabel 

samverkar med alla våra oberoende och vilka av dessa som är signifikanta. Genom 

korrelationen kunde vi se vilka samband som är signifikanta och vi kunde se början till vad 

som kan komma att påverka kapitalstrukturen. Framförallt visade korrelationen vilka 

oberoende variabler som har en hög korrelation med varandra och därför bör kunna ersätta 

varandra i en regression.  
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Som kan ses i tabellen ovan existerar det en positiv korrelation mellan totala tillgångar och 

kapitalstrukturen på fem procent signifikansnivån, vilken möjliggör en mindre chans för att 

avfärda en sann hypotes. Även ROA och kapitalstrukturen har en signifikant samverkan, på 

femprocentig signifikansnivå, som till skillnad från materiella tillgångar har en negativ 

korrelation. Korrelationen mellan de oberoende variablerna är endast signifikant mellan 

ROE och ROA samt totala tillgångar och materiella tillgångar. Detta är ett resultat som vi 

förväntade oss eftersom ROE och ROA båda mäter lönsamheten att totala och materiella 

tillgångar korrelerar beror på att båda mäter tillgångarna. Samverkan mellan ROE och 

ROA är 0,822 med en procent signifikansnivå, vilket kan ses som en relativt hög 

korrelation eftersom en perfekt korrelation är 1. I och med att korrelationen är hög ansåg vi 

att dessa kan ersättas med varandra i våra regressioner. Dock är korrelationen mellan totala 

och materiella tillgångar, som är 0,577 men på en procent signifikansnivå, inte tillräckligt 

hög för att ersätta varandra och därför anser vi att vi kan utföra regressioner med de båda 

oberoende variablerna i samma. Men vi utförde ett VIF test i våra regressioner som påvisar 

sambandet mellan de oberoende och om sambandet i det testet påvisade en 

multikollinearitet kunde vi utesluta en av de två variablerna.  

 

4.7.1 Sverige 

Efter att ha testat hela urvalet ska andra delen av vårt syfte undersökas. Detta görs genom 

att länderna testas var för sig. Att de testas enskilt beror på att vi inte enbart ville se om de 

skiljer sig åt utan att vi även ämnade se vilka variabler som påverkar det enskilda landet. 
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Som kan ses i korrelationstabellen är det endast lönsamheten, ROE, som påvisar ett 

signifikant samband med kapitalstrukturen. Utifrån detta samband är det enbart ROA och 

materiella tillgångar som är statistiskt signifikanta, dock påvisar det ingen hög korrelation 

vilket gör att de båda variablerna kan inkluderas i samma tester. Detta eftersom de inte 

mäter samma sak, vilket även kan bevisas genom VIF-test som görs i varje test. Denna 

korrelationstabell styrker testerna som kommer att utföras och att resultatet inte blir 

missvisande på grund av multikollinearitet. 

 

4.7.2 Storbritannien 

 
Korrelationstestet påvisar inga signifikanta samband mellan kapitalstrukturen och de 

oberoende variablerna. Därför blir det extra viktigt att genomföra testerna, eftersom vi inte 

kan bevisa några samband med att enbart göra ett korrelationstest. Dock existerar det ett 

signifikant samband mellan totala och materiella tillgångar, men detta samband anses inte 

vara högt nog för att utesluta en av variablerna i testerna. Därför ansåg vi att de båda 

variablerna kunde inkluderas och VIF-testet som genomfördes kunde visa huruvida de båda 

variablerna mäter samma sak och skapar därför ett missvisande resultat. 
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4.7.3 USA 

 
Precis som i Storbritannien existerar det inga signifikanta samband mellan 

kapitalstrukturen och de oberoende variablerna i USA. Däremot existerar det signifikanta 

samband mellan vissa av de oberoende variablerna. Dock ansåg vi inte att korrelationen 

mellan de oberoende variablerna kommer påverka resultatet i testerna, därför kommer 

variablerna att inkluderas som beskrivits i testerna. Korrelationstestet styrker därför de 

tester som kommer att utföras och den tillförlitlighet resultatet kommer att påvisa. 

 

4.7.4 Största bankerna 

Efter att vi testat alla bankerna tillsammans och sedan delat upp utifrån länderna för att 

kunna påvisa skillnader ville vi se huruvida storleken på banken har betydelse och om det 

skiljer sig mellan de mindre och större bankerna. Lindblom och Willesson (2012a) menar 

att relationen mellan större och mellan stora bankerna skiljer sig åt vid riskhantering, därför 

ämnade vi även se om detta samband gäller kapitalstrukturen. 

 

Vi delade upp urvalet i fyra delar de 44 största, 44 näst största, 44 nästa minsta och 43 

minsta, grupperna baseras på storleken på kapitalstrukturen. Genom att dela upp urvalet på 

detta sätt kan det tydligare åskådliggöras skillnader som är baserade på storlek men även 

om vilken storlek på kapitalstrukturen som bäst kan förklaras med hjälp av våra oberoende 

variabler.  
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Genom vårt korrelationstest kunde vi se att det är endast materiella tillgångar som har en 

signifikant korrelation med kapitalstrukturen. Till skillnad från tidigare tester vi utfört ovan 

kunde vi se ett signifikant samband mellan skatten och totala tillgångar. Detta är något som 

vi inte kunnat se genom våra tidigare tester på hela urvalet eller utifrån länderna. Vilket gör 

detta till något specifikt för banker utifrån storleksordning. Som tidigare bevisats är totala 

och materiella tillgångar korrelerade med varandra och även ROA och ROE. Vi ansåg att 

korrelationen mellan totala och materiella tillgångar inte är hög nog för att skapa 

multikollinearitet om de är med i samma regression. Men korrelationen mellan ROE och 

ROA ansåg vi vara hög, vilket gjorde det möjligt att byta dem mot varandra eftersom de 

mäter samma sak.  

 

4.7.5 Näst största bankerna 
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Korrelationstestet visar att det är endast en oberoende variabel som har ett signifikant 

samband med kapitalstrukturen och det är ROA som visar på ett negativt samband. Utöver 

detta visar totala och materiella tillgångar på en hög korrelation med varandra, även ROA 

och ROE har en hög korrelation. ROA och skatten visar på ett signifikant samband. Den 

höga korrelationen mellan totala och materiella tillgångar gjorde att vi var tvungna 

exkludera en av de två oberoende variabler från våra regressioner, eftersom enligt 

korrelationstestet mäter de samma sak och multikollinearitet kan därför uppstå. Den höga 

korrelation som vi hade mellan dessa två oberoende variabler var inte lika hög i tidigare 

tester. 

 

4.7.6 Näst minsta bankerna 

Uppdelningen på de näst minsta bankerna visar att det inte existerar någon signifikant 

korrelation mellan de oberoende variablerna och kapitalstrukturen.  

 
Detta betyder att korrelationstestet inte påvisar något signifikant samband mellan 

kapitalstrukturen och våra oberoende variabler och att vi därför inte kunde förklara 

kapitalstrukturen. Vi fann som tidigare en hög korrelation på signifikantnivå mellan totala 

och materiella tillgångar samt mellan ROA och ROE. I och med denna höga korrelation 

kunde vi inte inkludera dessa i samma regression, eftersom det skulle skapa ett felaktigt 
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resultat till följd av multikollinearitet. Till skillnad från den tidigare uppdelningen på de 

näst största bankerna finner vi inget signifikant samband mellan skatten och ROA. 

4.7.7 Minsta bankerna 

De minsta bankerna utifrån storlek på kapitalstruktur visar enligt korrelationstestet på ingen 

signifikant korrelation mellan de oberoende variablerna och kapitalstrukturen.  

 

 
Vi kunde dock påvisa att det existerar signifikanta samband mellan totala och materiella 

tillgångar, mellan ROA och ROE samt mellan ROA och den effektiva skattesatsen. Till 

skillnad från korrelationen på de näst minsta bankerna anser vi att korrelationen mellan 

totala och materiella tillgångar inte är tillräckligt hög för att skapa multikollinearitet. 

Därför kan vi inkludera de i samma regression. ROA och den effektiva skattesatsen är 

signifikant, vilket vi inte fann i urvalet på de näst minsta bankerna och de största. Men 

skatten är signifikant på de näst största och enligt ovan även på de minsta bankerna.  

 

4.8 Metod för dataanalys 

För att kunna testa vilka variabler som påverkade kapitalstrukturen och bevisa att skillnader 

existerar mellan länder testades hypoteserna genom regressioner. Hypoteserna testades inte 

uteslutande från varandra utan att testasdes tillsammans. Detta eftersom Rajan och Zingales 

(1995) testar hur variablerna agerar med varandra och hur deras interaktion påverkar 
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kapitalstrukturen. Därför testades hypoteserna i denna uppsats i olika kombinationer för att 

skapa den högsta förklaringsgraden.  

 

4.8.1 Test 1 

Det första testet vi gjorde var en replikering på den regression som Rajan och Zingales 

(1995) utför. Vi hade dock justerat de oberoende variablerna, vilket kan ses ovan i 

operationaliseringen. Regressionen innehöll skuldsättningsgraden som beroende variabel 

och materiella tillgångar, totala tillgångar och ROA som oberoende variabler. Samtidigt 

som vi utförde regressionen gjorde vi även ett variance inflation factor-test (VIF) för att 

testa multikollinearitet i regressionen. Om det existerar en multikollinearitet kommer VIF-

värdet på de variabler som har ett starkt samband visa detta. Vi kunde därefter utesluta en 

oberoende variabel som korrelerar med en annan, eftersom korrelationen visar att de mäter 

samma sak. Om två variabler korrelerar kunde vi göra två regressionen, med enbart den ena 

oberoende variabeln, för att sedan se vilken regression har högst förklaringsgrad.  

 

Hypotes 3, 4 och 5 testades tillsammans, eftersom detta var replikeringen från Rajan och 

Zingales (1995) studie. Detta test innehöll de variabler som Rajan och Zingales (1995) 

använder i sin regression, därför kunde dessa hypoteser utföras som en replikering. 

Eftersom dessa hypoteser skulle testas på samma sätt var det därför lämpligt att utföra en 

regression där samtliga variabler ingår, för att kunna illustrera interaktionen mellan de 

oberoende variablerna. Regressionen kunde tolkas utifrån variablernas påverkan på 

kapitalstrukturen och förklaringsgraden samt om variablerna har en positiv eller negativ 

samverkan.  

 

4.8.2 Test 2 

Det andra testet som utfördes ämnade att besvara hypoteserna 2,4, och 5. I detta test togs 

det hänsyn till korrelationen mellan totala och materiella tillgångar, för att utesluta en 

eventuell multikollinearitet bland de oberoende variablerna. Vi valde därför att exkludera 

totala tillgångar i detta test. Till skillnad från den första regressionen som utfördes 

inkluderar denna även den effektiva skattesatsen, för att även testa skattens påverkan på 
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kapitalstrukturen. Eftersom variablerna kunde testas på samma sätt möjliggjorde det att de 

inkluderas i samma regression och resultatet kunde tolkas som beskrivits ovan på test 1.  

 

4.8.3 Test 3 

Hypoteserna 2,3 och 4 testades tillsammans eftersom precis som tidigare ville vi kunna se 

interaktionen mellan de oberoende variablerna. I detta test byttes de totala tillgångarna ut 

mot de materiella tillgångarna, till följd av korrelationen som existerar mellan de två. 

Precis som test 2 baserades de oberoende variablerna på korrelationstestet som utfördes på 

variablerna. Att test 3 utfördes berodde på att vi ville inkludera skatt i den ursprungliga 

regressionen för att se hur det påverkar kapitalstrukturen. Tolkningen av regressionen 

gjordes precis som på tidigare tester, nämligen en tolkning av variablernas påverkan på 

kapitalstrukturen och vilken riktning påverkan har samt förklaringsgraden.  

 

4.8.4 Test 4 

Test 4 kommer vara ytterligare en förstärkning av det första testet, eftersom hypotes 1 

kommer att ersätta lönsamheten som beräknas i hypotes 4. Eftersom korrelationstestet 

påvisade en hög korrelation mellan de båda lönsamhetsmåtten, vilket betyder att de mäter 

samma sak och kan därför bytas ut mot varandra i en regression. Detta test på hypotes 1, 3 

och 5 är en variant av replikeringen på Rajan och Zingales (1995) men med ROA utbytt 

mot ROE, som används i Lindblom et al. (2011). Även detta test kommer att tolkas som 

tidigare tester, gällande variablers påverkan och förklaringsgraden. Det är i detta test och 

nästkommande tester som en kombination av Rajan och Zingales (1995) samt Lindblom et 

al. (2011) gjordes.  

 

4.8.5 Test 5 

Hypoteserna 1, 2 och 5 testades tillsammans i en regression, eftersom vi ville testa 

huruvida den effektiva skattesatsen har en påverkan på kapitalstrukturen eller om 

interaktionen mellan de oberoende variablerna spelar roll för förklaringsgraden. Detta test 

baserades på korrelationstestet som utfördes, eftersom en uteslutning av totala tillgångar 

ledde till en minskad risk för multikollinearitet i regressionen. Resultatet i detta test 
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tolkades precis som i tidigare tester eftersom testet utfördes på ett likadant sätt och vi ville 

behandla alla hypoteser lika.   

   

4.8.6 Test 6 

Test 6 testade hypoteserna 1, 2 och 3. Även detta test grundades på korrelationstestet som 

gjordes och materiella tillgångar exkluderades från denna regression, till följd av den 

signifikanta korrelationen med totala tillgångar. Tolkningen av detta test baserades utifrån 

de signifikanta variablernas påverkan på kapitalstrukturen och den förklaringsgrad som 

variablerna visade. Som kan ses testades dessa hypoteser på samma sätt som tidigare, enda 

skillnaden är att regressionen inte innehöll materiella tillgångar. 

 

Efter att hypoteserna testades genom olika regressioner och kombinationer kunde en 

jämförelse göras på ländernas konkurskoder för att skapa en bättre förståelse för de 

institutionella skillnader som kan ligga till grund för skillnader i kapitalstrukturen. Detta 

jämförande test följer det utförande som Rajan och Zingales (1995) gör på de institutionella 

skillnaderna i deras studie. Vilket förstärker den replikeringen som sker på deras studie, att 

konkurskoderna testas i en jämförande analys istället för i en statistisk dataanalys beror på 

den komplexitet som existerar vid konkurskoder och en gruppering av koderna därför 

blir svårt. Istället kommer en jämförelse ske mellan de olika länderna och hur koderna kan 

tolkas utifrån den typ av kapitalstruktur som länderna har samt vilka likheter det finns 

mellan ländernas konkurskoder. Eftersom test av institutionella skillnader inte sker med 

några statistiska metoder kommer därför en tolkning av resultatet inte att ske med någon 

statistisk förklaring utan en jämförelse av skillnader kommer ligga till grund för 

tolkningen.  

 

4.9 Hur institutionella skillnaderna testas 

Vår andra forskningsfråga som vi ämnade besvara i denna uppsats var vilka faktorer som 

kan förklara de eventuella skillnader som existerar gällande kapitalstrukturen mellan 

länderna. För att kunna förklara de eventuella skillnaderna behövdes en förståelse kring de 

institutionella skillnader som påverkar företagande och kan ha en viss påverkan på 
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kapitalstrukturen. Detta testade vi genom att först undersöka vilka faktorer som påverkar 

bankernas kapitalstruktur och sedan undersöka hur dessa skiljer sig åt mellan länderna. Om 

en skillnad existerar vill vi kunna koppla detta till figur tre. Denna figur beskriver hur 

konkurskoderna ser ut i de olika länderna, koder skulle även kunna ha en påverka på 

kapitalstruktur. Detta eftersom en komplicerad konkursprocess där ledningen får behålla 

kontrollen över företag och i vissa fall även får möjlighet att köpa tillbaka det kan innebära 

ett ökat risktagande. När processen är enkel och ledningen tillsammans med ägarna snabbt 

förlorar kontrollen kan det innebära att de tar mindre risker då de är rädda att förlora 

kontrollen över företaget. 

 Land Former av 

likvidation 

Former av 

företagsrekonstr

uktion 

Ledningens 

kontroll under 

konkurs 

Injektion som 

stannar upp 

inkassering från 

borgenärer 

Rättigheter för 

borgenärer 

Storbritannien Frivillig 

likvidation från 

företaget och 

borgenärer men 

även 

tvångslikvidation. 

Administration 

och frivillig 

överenskommelse. 

Ledningen har 

ingen kontroll. 

Existerar vid 

försök av 

inkassering men 

kräver ett godkänt 

förslag. 

 Kan tillkalla en 

mottagare som 

möjliggör för 

realisering av 

kapital. 

Sverige Frivillig 

likvidation genom 

ansökan från 

företaget eller 

gäldenär. 

Auktion av 

företaget istället 

för rekonstruktion. 

Ledningen har 

ingen kontroll. 

 Existerar, dock 

med reservation 

för auktion. 

 Tillgångarna 

säljs och betalas 

sedan ut till 

borgenärerna. 

USA Frivilligt om 

ledningen ansöker, 

ofrivilligt om 

borgenärer 

ansöker, enligt 

Chapter 7 of the 

US codes. 

Frivilligt om 

ledningen ansöker, 

ofrivilligt om 

borgenärer 

ansöker, enligt 

Chapter 11 of the 

US codes. 

Enligt Chapter 7 

utses en förvaltare 

men enligt 

Chapter 11 har 

ledningen 

fortfarande 

kontrollen. 

Existerar vid 

försök av 

inkassering när 

ansökan lämnats 

in. 

Specifika 

borgenärer 

prioriteras. 

 Figur 3 (Acharya et al. 2011; Rajan & Zingales 1995; Sveriges Domstolar; Thorburn 2000). 
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5 Empiriskt resultat och analys 
  

är presenteras vårt resultat från den empiriska metoden. Vi kommer tolka 

resultaten från testerna och vi kommer även skapa en djupare förståelse 

kring varför resultatet ser ut som det gör. Resultaten från de empiriska 

testerna kommer att leda till att hypoteserna besvaras och förklaringen av 

kapitalstrukturen ges.  

 

5.1 Hela urvalet 

Första testet på hypoteserna som gjordes var replikeringen på Rajan och Zingales (1995) 

regression, i vilken vi testade hypoteserna gällande materiella och totala tillgångar samt 

ROA:s påverkan på bankers kapitalstruktur. 

 
Enligt regressionen ovan existerar det en förklaringsgrad på 16,1 procent, vilket betyder att 

våra oberoende variabler förklarar 16,1 procent av kapitalstrukturen i bankerna. Våra tre 

oberoende variabler är alla signifikanta och har alla ett VIF-värde som ligger under två. 

Detta innebär att våra variabler inte skapar ett multikollinearitetsproblem och vi kan därför 

inkludera samtliga variablerna i regressionen. Utifrån denna regression kan slutsatsen dras 

att totala och materiella tillgångar samt ROA alla förklarar kapitalstrukturen på ett 

statistiskt signifikant sätt. Materiella tillgångar är enligt vår regression statistiskt signifikant 

gentemot kapitalstrukturen, vilket variabeln inte var när vi enbart utförde vårt 

korrelationstest. Detta resultat kan bero på att i kombination med andra oberoende variabler 

skapar materiella tillgångar en signifikant relation till kapitalstrukturen, vilket inte var fallet 

H 
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när vi testade variabelns korrelation gentemot kapitalstrukturen. En kombination av våra 

variabler skapar därför en bättre förklaring av kapitalstrukturen än vad de hade gjort var för 

sig. Som ses i regressionen har totala och materiella tillgångars samverkan med 

kapitalstrukturen ökat, vilket även här kan bero på interaktionen mellan de oberoende 

variablerna. Som beskrivits ovan anser vi att korrelationen mellan totala och materiella 

tillgångar inte är hög nog för att skapa en multikollinearitet i vårt resultat, vilket även VIF-

värdet visar, och därför kan vi säga att regressionen som vi utfört är statistiskt signifikant. 

 

Som vi kan se i regressionen existerar det ett negativt samband mellan materiella tillgångar 

och kapitalstrukturen. Detta betyder att när kapitalstrukturen ökar, minskar de materiella 

tillgångarna. Enligt teorin bör detta samband visa på att när materiella tillgångar ökar kan 

företagen ta mer lån eftersom deras tillgångar ses som en buffert de kan sälja av vid 

ekonomiska svårigheter. De kan därför använda tillgångarna som säkerhet vid lån, och 

därför öka andelen lån om de ökar tillgångarna. Teorin gällande financial distress kopplat 

till materiella tillgångar som säkerhet är främst applicerad på icke-finansiella företag som 

besitter en större andel materiella tillgångar som kan användas som säkerhet vid lån. Efter 

att vi undersökt balansräkningarna för bankerna har vi sett att andelen materiella tillgångar 

är relativt låg jämfört med icke-finansiella företag. Det negativa samband som existerar kan 

därför bero på den lilla andel materiella tillgångar som banker besitter och kan vara svåra 

att lämna som säkerhet vid lån. Bankers låga andel materiella tillgångar och deras höga 

andel skulder kan vara en följd av lån som bankerna behöver ta för att kunna investera i 

materiella tillgångar, därav det negativa samband som existerar. 

 

Storleken, uttryckt i totala tillgångar, har ett positivt samband med kapitalstrukturen, vilket 

betyder att större banker har en högre skuldsättning. Detta samband kan bero på den 

säkerhet större banker har som kan leda till att de tar mer lån, utan att banken hamnar i 

financial distress. En annan anledning kan vara att staten hjälper stora banker från att gå i 

konkurs, vilket kreditgivarna vet om när de ger lån till bankerna. Statens inverkan är en 

följd av den oro en konkurs kan skapa på den finansiella marknaden, och som nämnts 

tidigare existerar det en lista på banker vars konkurs skulle påverka samhället negativt. En 

ytterligare orsak till detta positiva samband kan bero den makt som storlek ofta innebär, det 
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vill säga att en större bank ofta har mer makt på marknaden och kan använda denna makt 

för att ta nya lån. Större banker bör i och med detta resultat ha ett större behov av kapital, 

för att få verksamheten att gå runt. Storlekens betydelse för kapitalstrukturen bör vi kunna 

testa genom att dela upp urvalet efter storlek, detta för att kunna se hur det skiljer sig åt och 

om totala tillgångar fortfarande har ett signifikant samband.  

 

Lönsamheten i form av ROA har ett negativt samband med kapitalstrukturen, vilket enligt 

pecking order-teorin beror på att lönsamma företag väljer investering med internt kapital 

istället för att ta lån. Det innebär att lönsamma banker har en lägre skuldsättningsgrad än 

icke lönsamma. De ska enligt teorin återinvestera vinsterna och skapa en buffert som kan 

användas istället för att ta lån vid nya investeringar. Eftersom detta mått inte enbart baseras 

på bankens storlek kan det tolkas som att storlek och lönsamhet inte innebär samma sak, 

det vill säga att större banker är nödvändigtvis inte mest lönsamma. ROA är ett mått på hur 

väl banken genererar avkastning på sina investerade medel Den slutsatsen kan vi dra 

eftersom vi tidigare bevisat att storlek har en positiv påverkan på kapitalstrukturen, medan 

lönsamhet har en negativ påverkan. 

 

Utifrån dessa resultat kunde vi dra slutsatsen att vi kan förkasta nollhypotesen gällande 

storlek, materiella tillgångar och ROA. Det innebär att vi har påvisat att dessa variabler har 

en påverkan på kapitalstrukturen och därför kan vi inte acceptera våra nollhypoteser. 

 

När vi utförde test 2, 3, 4, 5 och 6 visade dessa ingen högre förklaringsgrad. Därför anser vi 

att regressionen som är en replikering av Rajan och Zingales (1995), det vill säga test 1, 

förklarar kapitalstrukturen bäst genom variablerna totala och materiella tillgångar samt 

ROA. Något som visat sig intressant när vi testade andra regressioner var att ROE inte 

någon gång var signifikant, trots den höga korrelationen med ROA. Att de har en hög 

korrelation innebär att de mäter samma sak, vilket borde ha visats sig i regressionen 

eftersom de båda variablerna bör ha en signifikant negativ korrelation med 

kapitalstrukturen. Men i våra resultat är det enbart ROA som visar detta samband. Att ROE 

inte är signifikant kan bero på att banker endast håller en liten mängd eget kapital, som i sin 

tur visar på en lägre genererad avkastning. Den gemensamma nämnaren vid ROA och ROE 
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är nettoresultatet, som i sin tur divideras med antingen tillgångar eller eget kapital. Därför 

bör det skilja sig markant mellan mängden av tillgångarna och det egna kapitalet som 

banker besitter. Inte heller skatt var vid någon regression signifikant vilket gör att vi kan 

acceptera vår nollhypotes om att skatt inte påverkar bankers kapitalstruktur. Att skatten 

icke är signifikant vid alla tester kan bero på att banker agerar på en reglerad marknad som 

minskar deras valmöjligheter kring mängden lån som de kan ta, vilket begränsar deras 

möjligheter kring kapitalstruktur. Enligt trade off-teorin bör en högre skatt innebära att det 

är mer förmånligt att ta lån än att använda sig av internt kapital, vilket våra tester motsäger. 

Trade off-teorin säger att företag bör ta lån så länge det tjänar på det genom skatteskölden 

som uppstår. Detta är dock något som bankerna inte har möjlighet till eftersom de är 

reglerade genom bland annat Basel kring hur mycket skulder de får ha i förhållande till 

eget kapital.  Meyers (1984) säger att trade off-teorin är en komplex teori, vilken kan vara 

svår för alla företag att förstå och applicera, vilket även kan vara en bidragande orsak till 

varför banker inte applicerar teorin. 

 

Testet på hypoteserna 3, 4 och 5, visar att test 1, vilket är replikeringen från Rajan och 

Zingales, (1995) är applicerbar även på banker efter vissa justeringar. Dock visar testet på 

en låg förklaringsgrad på enbart 16,1 procent, vilket innebär att kapitalstrukturen enbart 

förklaras med 16.1 procent av regressionen. Detta resultat tyder på att kapitalstrukturen till 

stor del förklaras av andra faktorer än de som är inkluderade i vår studie.  
 

5.2 Sverige 

Nedan testas länder var för sig genom samma steg som gjorts på hela urvalet. 
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Som kan ses i tabellen ovan visar test 6, vilket innehåller hypoteserna gällande ROE, totala 

tillgångar och den effektiva skattesatsen, på ett signifikant samband mellan lönsamheten, 

beräknat som ROE, och kapitalstrukturen, i form av skuldsättningsgraden. Detta betyder att 

när lönsamheten i banker ökar, ökar även skuldsättningsgraden. Förklaringsgraden är 70,4 

procent, vilket betyder att testet på dessa variabler förklarar 70,4 procent av 

kapitalstrukturen i de svenska bankerna. Dock är det endast avkastning på eget kapital, 

lönsamheten, som har ett statistiskt samband, det är därför den variabel som bidrar till 

förklaringen på kapitalstrukturen. Sambandet mellan lönsamheten och kapitalstrukturen är 

positiv, vilket motsäger pecking order-teorin eftersom den förespråkar finansiering med 

internt kapital. Därför kan slutsatsen dras att pecking order-teorin inte är applicerbar på de 

svenska bankerna. Relationen mellan lönsamhet och kapitalstruktur kan därför istället visa 

på en säkerhet bland banker, det vill säga när banker är lönsamma har de möjlighet till att 

ta ytterligare lån eftersom de kan anses vara stabila. 

  

I de övriga testerna som gjordes existerade det inga andra signifikanta samband mellan 

kapitalstrukturen och de resterande oberoende variablerna. Utifrån de variabler vi testats 

grundar de svenska bankerna sin kapitalstruktur enbart på lönsamheten, mätt som ROE. 

Resultatet visar på att inga teorier gällande icke-finansiella företag är applicerbara på de 

svenska bankerna men ändå visar resultatet på att kapitalstrukturen går att förklara med 

hjälp av testerna.  

 

När vi enbart testar Sverige kan dock resultatet bli missvisande eftersom antalet 

observationer kan ses vara för få för att kunna bevisa ett tillförlitligt samband. Om vi hade 

använt oss av ett större urval hade vi kunnat dra slutsatsen om ett starkare samband och 

bättre tillförlitlighet gällande resultatet. 
 

5.3 Storbritannien 

När vi testade Storbritannien gjorde vi exakt samma tester som när vi testade Sverige och 

när alla länderna testades tillsammans. Dock kom resultatet att skilja sig åt.  
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Det första testet som gjordes var replikeringen på Rajan och Zingales (1995), det vill säga 

test 1 innehållande variablerna som testar hypoteserna totala och materiella tillgångar samt 

ROA. Dock, som kan ses i tabellen ovan, är det enbart totala och materiella tillgångar som 

påvisar signifikanta samband med kapitalstrukturen i de brittiska bankerna. Dessa variabler 

förklarar 21,2 procent av kapitalstrukturen dock påvisar totala och materiella tillgångar en 

hög korrelation men eftersom VIF-värdet visar ej är högre än tio kan regressionen 

accepteras utan några multikollinearitetsproblem. 

  

Detta resultat visar på att i Storbritannien har storleken betydelse för kapitalstrukturen och 

den säkerhet som materiella tillgångar bidrar med har en påverkan. Storleken har betydelse 

gällande säkerhet, makt och skydd från staten som gör att kapitalstrukturen påverkas. Detta 

gör att vi kan avfärda pecking order- och trade off-teorin, eftersom dessa inte har någon 

signifikant relevans för bankers kapitalstruktur. Men vi ser en trend i att banker värdesätter 

teorierna kring financial distress och att ha en säkerhet i banken som kan ligga till grund för 

de lån som banken tar. Kanske beror detta på att bankerna fyller en viktig funktion i 

samhället och kan även bero på att marknaden är reglerad, vilket leder till att bankerna inte 

kan agera fritt när det gäller deras belåning. Detta agerande kan tyda på en försiktighet i 

brittiska bankerna medan de svenska bankerna har andra förklarande variabler som inte 

berör tillgångarna i banken. Det skulle kunna vara en försiktighetsåtgärd i de brittiska 

bankerna som framkommit eftersom landet har varit drabbat av många finansiella kriser. 
 

Precis som tidigare tester är skatten inte signifikant i några regressioner, vilket gör att vi 

inte kan applicera trade off-teorin på de brittiska bankerna. ROE och ROA är inte heller de 
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signifikanta, vilket skiljer sig från tidigare tester, trots att ROA påvisade en signifikant 

korrelation enligt korrelationstestet. Lönsamheten har därför ingen påverkan på 

kapitalstrukturen, vilket berör både ROA och ROE. Detta resultat kan möjligtvis bero på att 

de brittiska bankerna fortfarande berörs av den senaste krisen och har därför inte en 

lönsamhet som är tillräckligt hög för att skapa en buffert för att kunna använda interna 

medel. En anledning till att brittiska banker är försiktiga och vill lämna säkerhet för sina 

lån skulle kunna vara att ledning förlorar kontrollen över företaget i samma stund som 

konkursansökan lämnas in. Att de snabbt förlorar kontrollen kan göra dem försiktigt för att 

minska chansen för konkurs. 

 

5.4 USA 

Sist gjorde vi samma tester som ovan fast med USA, för att testa vilka variabler som 

påverkar kapitalstrukturen i de amerikanska bankerna.  

 
Test 4, som kan ses i tabellen ovan, visar enbart på ett signifikant samband mellan totala 

tillgångar och kapitalstrukturen i de amerikanska bankerna. Detta med en förklaringsgrad 

på endast 8,3 procent, vilket betyder att variabler som inte är inkluderade i denna studie till 

stor del förklarar kapitalstrukturen. 
 

Att totala tillgångar enbart var signifikant och inga andra variabler kan bero på att storleken 

har betydelse och en viss försiktighet bland bankerna har ökar efter finanskrisen. Detta 

eftersom med totala tillgångar kan risken för financial distress minska vid innehav av 

tillgångar som snabbt kan likvideras. Den makt som storlek innebär kan bero på att större 

banker vågar ta mer risker eftersom de vet att staten inte vill låta en stor bank gå i konkurs, 
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eftersom det skulle skada det finansiella systemet. Det innebär även att kreditgivarna ser en 

viss säkerhet i att låna ut till en stor bank eftersom de vet om att det ska krävas mycket om 

kredittagaren ska gå i konkurs. Att de materiella tillgångarna inte har en signifikant 

påverkan på kapitalstrukturen, kan bero på att de lämnar sin storlek som säkerhet istället 

för enbart materiella tillgångar, eftersom måttet för storlek innehåller fler tillgångar än 

endast de materiella. Det gör att vi kan förkasta nollhypotesen om att totala tillgångars 

påverkan på kapitalstrukturen men vi inte kan förkasta nollhypotesen för materiella 

tillgångar. Detta eftersom vi inte kan påvisa att det existerar ett signifikant samband. Att 

skatten inte har någon påverkan beror på samma faktorer som tidigare nämnts, vilket gör 

att vi inte kan förkasta nollhypotesen. Även ROA och ROE har visats vara icke signifikanta 

för påverkan på kapitalstrukturen, därför kan vi inte förkasta nollhypoteserna för dem. 

Utifrån detta kan vi dra slutsatsen att varken pecking order- eller trade off-teorin kan 

appliceras på de amerikanska bankerna. 

 

5.5 Skillnader mellan länderna 

De största skillnaderna vi funnit mellan länderna utifrån våra tester ovan är de oberoende 

variablerna som anses vara signifikanta varierar mellan länderna. I Sverige visade sig 

lönsamheten ha ett signifikant samband med kapitalstrukturen och en förklaringsgrad på 

70,4 procent. Detta kan jämföras med Storbritannien som påvisade signifikanta samband 

mellan kapitalstrukturen och totala samt materiella tillgångar. Dock en lägre 

förklaringsgrad än i Sverige. Även USA visade på lägre förklaringsgrad än både 

Storbritannien och Sverige och storleken var den enda variabeln som påvisade ett 

signifikant samband med kapitalstrukturen i de amerikanska bankerna. I och med att 

Sverige har en hög förklaringsgrad jämfört med Storbritannien och USA går det att anta att 

det finns andra bakomliggande faktorer som påverkar kapitalstrukturen i Storbritannien och 

USA.  
 

De variabler som inte var signifikanta för något av länderna var den effektiva skattesatsen 

och ROA, dock bör skatten ha, enligt teorin, ett samband med skuldsättningen. Detta 

eftersom högre skatt leder till en billigare skuldsättning på grund av skatteskölden. Efter att 
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ha jämfört den effektiva skattesatsen i länderna kan det konstateras att USA har den högsta 

skattesatsen och Storbritannien den lägsta. Detta borde enligt teorin betyda att USA har 

högst skuldsättning, eftersom det hade gynnat dem bäst om de inte redan uppnått den 

optimala strukturen. Dock har Sverige den högsta skuldsättningen men inte den högsta 

skatten, vilket motsäger teorin om nyttan skatten ger. Detta samband kan bero på den 

reglering som banker har gällande lån och att skillnaden mellan ländernas effektiva 

skattesats inte är stor nog för att kunna visa ett tillförlitligt resultat. Skuldsättningsgraden är 

reglerat med Basel, i alla länderna är situationen lika för länderna gällande andelen lån som 

tas gentemot det egna kapitalet. Eftersom den optimala skuldsättningen inte beräknas kan 

inga uttalanden göras om ifall den nivån uppnåtts. Efter att vi utfört alla våra tester ville vi 

se om bankerna höll kravet från Basel gällande tier 1 kapital. Detta är relevant att testa 

eftersom ett flertal tidigare studier påvisat att regelverket inte är det som är avgörande för 

hur mycket kapital banker väljer att hålla (Gropp & Heider 2008). Vi beräknade ett 

medelvärde på de tre ländernas bankers tier 1 kapital för att undersöka om det låg över 

gränsen enligt Basel III reglerna. Enligt våra beräkningar har de amerikanska bankerna den 

högsta andelen tier 1 kapital och de svenska bankerna det lägsta. Alla har enligt tabellen 

ovan tier 1 kapital som är över det rekommenderade. Lyngen (2012) menar att de svenska 

bankerna håller mer kapital än vad som är rekommenderat eftersom svenska Riksbanken 

har satt ett eget rekommenderat värde som de anser bankerna bör hålla. Det kapital som 

bankerna håller utöver det reglerade anser Gropp och Heider (2008) beror på att det kostar 

mindre att ha kapitalet än vad det skulle kosta om de var tvungna att utföra exempelvis en 

nyemission. Precis som tidigare kan dessa resultat tolkas som en säkerhetsåtgärd från 

bankerna, vilket kan bero på att den amerikanska marknaden är mer riskfylld än den 

svenska och därför håller de amerikanska bankerna en högre andel kapital. Denna buffert 

som bankerna väljer att hålla kan användas som en riskhantering vid dålig likvid och 

återspeglar därför säkerheten i bankerna. 
 

Dessa skillnader som existerar mellan länderna kan dels förklaras med variabler som inte 

mäts i vår studie men även med skillnader som existerar utifrån ländernas institutioner. 

Exempelvis kan skillnader hänföras till konkurskoder som finns i länder, ifall det är lätt 

eller svårt att sättas i konkurs och processen som tillkommer. I Sverige och Storbritannien 
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är det konkurskoder som har likheter gällande processen efter att ett företag satts i konkurs. 

Dessa processer är komplicerade jämfört med konkurskoderna i USA, vilket skulle kunna 

vara en anledning till den höga skuldsättningen i Sverige och Storbritannien. Deras 

konkurskoder främjar finansiering med hjälp av skulder i företagen jämfört med de 

amerikanska koderna som främjar finansiering av eget kapital. Dessa konkurskoder gäller 

alla företagen i länderna även om speciella processer för konkurser i banker kan 

förekomma, eftersom staten har ett visst intresse i bankernas välbefinnande. 
 

Acharya et al. (2011) har i sin studie påvisat att företagens förväntade likvideringsvärde 

spelar en roll för kapitalstrukturen. Detta samband har bevisats enligt uppdelningar i 

konkurskoder mellan Storbritannien och USA. Konkurskoder i USA främjar eget kapital, 

vilket leder till en minskad skuldsättning för företagen. Till skillnad från länder som har 

skuldfrämjande konkurskoder, exempelvis Storbritannien, vilka har en högre skuldsättning. 

Detta är under förutsättningarna att de förväntade likvideringsvärdet är lågt. Acharya et al. 

(2011) kan därför bevisa varför kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan dessa två system 

gällande konkurskoder, vilket bidrar till en förståelse för skillnader mellan länders 

kapitalstruktur. Storbritannien och Sverige har båda konkurskoder som främjar skulder och 

utifrån detta kan en slutsats dras att även Sverige bör ha en högre skuldsättning gentemot 

USA. Detta samband stämmer överens med de resultat våra empiriska undersökningar 

påvisat. 
 

Enligt Lindblom et al. (2011) var förtroendet för den finansiella marknaden i Sverige 

relativt hög under den senaste krisen, jämfört med tidigare kriser. Detta kan ha bidragit till 

att de svenska bankerna inte drabbades lika hårt av den senaste finanskrisen som andra 

länder, vilket kan vara en anledning till den höga skuldsättning som bankerna i Sverige har. 

En hög kapitalisering hos bankerna kan vara en indikation på den säkerhet och förtroende 

som banken har som möjliggör för en högre skuldsättning. Lindblom et al. (2011) har i sin 

studie visat att de svenska bankerna klarat sig bra, relativt andra länder, under den senaste 

finanskrisen, vilket de menar beror på statens garantiprogram för bankerna vid 

likviditetskriser. Statens stöd gjorde att krisen inte blev lika förödande som i övriga 

länderna och därför kunde de svenska bankerna behålla en relativt hög lönsamhet 
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(Lindblom et al. 2011). De svenska bankernas höga skuldsättning och även tier 1 kapital 

över det rekommenderade kan vara en följd av den stabilitet som det finansiella systemet 

har efter finanskrisen. Detta eftersom statens stöd bidrog till en mer stabil marknad än vad 

andra länder hade. Den höga skuldsättningen som de svenska bankerna har kan vara en 

indikation på den styrka som bankerna har och det stöd som staten kan ge.  Booth et al. 

(2001) finner dock ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning, vilket de 

anser stödjer pecking order-teorin om att finansiering främst sker med internt kapital. Detta 

samband fann vi enbart i Sverige, där ROE hade ett signifikant samband med 

kapitalstrukturen. Sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning borde enligt Lindblom et 

al. (2011) betyda att de svenska bankerna har en lägre skuldsättning eftersom deras 

lönsamhet ansågs vara relativt bra. Detta motsäger sig att de svenska bankerna klarat sig 

med en hög lönsamhet genom krisen, eftersom det borde innebära att de har en lägre 

skuldsättning än Storbritannien och USA som vi anser borde ha drabbats hårdare av krisen. 
 

Även samhället i vilket bankerna agerar kan ha en påverkan på kapitalstrukturen menar 

Gropp och Heider (2008), detta på grund av att mer riskfylld miljö leder till att bankerna 

agerar mer försiktigt och inte vågar belåna sig lika mycket. Detta borde betyda att miljön 

som USA erbjuder sina banker inte möjliggör för en lika hög belåning som i Sverige. 

Därför borde en slutsats dras gällande den risk länderna har och att de svenska bankerna 

agerar i en mer stabil miljö, till skillnad från Storbritannien och USA. 
 

Ännu en faktor som kan påverka skillnaderna mellan länderna och deras kapitalstruktur är 

enligt Baker och Wurgler (2002) beroende av den tidpunkt som används vid studien. 

Tidpunkten kan därför ha en påverkan på finansieringen i företag, vilket är något vi inte 

kan bortse ifrån. I och med att vi endast hämtat data från en tidpunkt kan vissa av resultaten 

bero på tidpunkten och inget medvetet val från bankerna. Den tidpunkt vi fokuserat på kan 

ses som en återhämtningsperiod från finanskrisen och därför kan kapitalstrukturen i 

bankerna spegla hur väl återhämtningen gått. Även detta kan kopplas till den risk bankerna 

agerar i och hur marknaden återfått sin stabilitet efter krisen. Vilket enligt skuldsättningen 

hos de svenska bankerna borde tyda på en bra och snabbt återhämtning. Till skillnad från 
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de amerikanska bankerna som har den lägsta skuldsättningen och borde i och med detta 

fortfarande vara i en återhämtningsfas från krisen. 
 

Ländernas finansiella system kan även ha en påverkan på kapitalstrukturen i länderna. 

Detta kan bero på statens intresse att behålla den finansiella marknadens stabilitet och 

därför garanterar kunderna en viss säkerhet, som ska bidra med likviditet på marknaden. En 

stat som skapar en högre säkerhet för kunderna kan leda till att banken och kunderna vågar 

ta mer risker med sitt kapital, vilket kan bidra med den högre skuldsättningen hos banken. 

De amerikanska bankerna har den högsta förklaringsgraden och den lägsta 

skuldsättningsgraden, ett samband som borde kunna förklaras av statens inverkan vid 

finanskrisen när de lät Lehman Brothers gå i konkurs. Staten visade tydligt att bara för att 

banker är stora och viktiga för samhället garanterar det inte att staten räddar dem vid 

likvida kriser. Till skillnad från Sverige där tre av de fyra storbankerna fick hjälp av staten, 

vissa flera gånger för att klara sig genom krisen. Detta skulle kunna vara anledningen till 

att Sverige är landet med högst skuldsättning.  

 

5.6 Kapitalstruktur utifrån storlek 

För att ytterligare påvisa skillnader i kapitalstruktur och hur det kan påverkas av olika 

faktorer har vi valt att även testa bankerna utifrån storleken på deras kapitalstruktur. 

 

5.6.1 Största bankerna 

Den första uppdelningen berörde de 44 största bankerna utifrån kapitalstrukturen.  

Det test som visade högst förklaringsgrad är test 2, vilket appliceras på hypoteserna 

materiella tillgångar, ROA och den effektiva skattesatsen. Dessa variabler visade 

tillsammans en förklaringsgrad på 41,2 procent. 
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Men även i denna regression är det endast materiella tillgångar och ROA som är 

signifikanta. Materiella tillgångars signifikansnivå har ökat efter att totala tillgångar 

exkluderades från regressionen. Skatten har inte något signifikant samband med 

kapitalstrukturen, vilket är något som är återkommande i alla våra tester som vi gjort. 

Eftersom den effektiva skattesatsen inte har ett signifikant samband med kapitalstrukturen 

kan vi tolka det som att variabeln har en underliggande påverkan på de övriga oberoende 

variablerna, vilket leder till att förklaringsgraden höjs. Alla de övriga regressioner som 

gjorts visade på en lägre förklaringsgrad och färre signifikanta variabler i regressionen. 

 

Som vi kan se ovan är det enbart materiella tillgångar och ROA som har ett signifikant 

samband med kapitalstrukturen. Det betyder att vi kan i de största bankerna förklara deras 

kapitalstruktur utifrån dessa två oberoende variabler, dock kan vi endast förklara 41,2 

procent. Utifrån detta kan en slutsats dras att tillgångarna som banken besitter och 

avkastningen som genereras på dessa har en direkt påverkan på skuldsättningen i banken. 

De största bankerna tar därför lån efter hur mycket säkerhet som deras tillgångar har, 

eftersom de vill kunna sälja sina materiella tillgångar vid likvida kriser. Även om vi baserat 

detta urval utifrån storlek på kapitalstrukturen finner vi inget signifikant samband mellan 

kapitalstrukturen och storleken på bankerna baserat på totala tillgångar. De största 

bankerna kan inte förklaras utifrån varken trade off- eller pecking order-teorin, eftersom 

skatten eller lönsamheten inte har någon påverkan på kapitalstrukturen. Därför kan vi 

acceptera nollhypoteserna för storleken, skatten och lönsamheten, det vill säga att de 

variablerna inte har någon påverkan på kapitalstrukturen. Det gör att vi kan dra slutsatsen 

att risken för financial distress har den största påverkan på hur mycket skulder bankerna 
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har. Skillnaderna som kan ses från urvalet på samtliga bankerna är att storleken inte har 

någon påverkan och det är endast materiella tillgångar som har en signifikant korrelation 

till kapitalstrukturen, enligt korrelationstestet. 

 

Korrelationstestet visar att den effektiva skattesatsen och totala tillgångar har en signifikant 

korrelation, vilket kan kopplas till det signifikanta samband som existerar mellan totala- 

och materiella tillgångar. Dessa två separata samband ligger till grunden för den påverkan 

den effektiva skattesatsen har på de materiella tillgångarna, eftersom totala tillgångar kan 

ses som den gemensamma nämnaren mellan de två variablerna. 

 

5.6.2 Näst största bankerna 

Den andra uppdelningen på urvalet består av de näst största bankerna i 

kapitalstruktursordning. Det test som visade på högst förklaringsgrad med låga VIF-värden 

var test 3 innehållande ROA, totala tillgångar och den effektiva skattesatsen. 

 
Förklaringsgraden är 29,6 procent, vilket är lägre än förklaringsgraden på de största 

bankerna. Som kan ses i testet är det endast ROA som visar ett signifikant samband med 

kapitalstrukturen. Eftersom ROA är den enda oberoende variabel som påvisar en 

signifikant korrelation med kapitalstrukturen utifrån korrelationstestet är resultatet inte 

förvånande. Till skillnad från testerna på de största bankerna är det endast en variabel som 

kan förklara kapitalstrukturen i vårt urval, vilket betyder att i de näst största bankerna 

förklarar ROA 29,6 procent av kapitalstrukturen. Anledningen till att regressionen som 

innehåller den effektiva skattesatsen och ROA har den högsta förklaringsgraden förklaras 

utifrån korrelationen som existerar mellan de två variablerna. Detta samband är dock svagt 
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eftersom den effektiva skattesatsen inte påvisar något signifikant samband med 

kapitalstrukturen, enligt regressionen. Därför har skatten en underliggande påverkan på 

ROA som i en regression endast leder till att ROA får ett starkare samband med 

kapitalstrukturen. Det resultat som regressionen visar är att de näst största bankerna endast 

baserar sin kapitalstruktur på lönsamheten som deras tillgångar genererar. Detta skiljer sig 

från de största bankerna eftersom de grundade sin skuldsättning på den säkerhet som 

tillgångarna ger, medan de näst största väljer skuldsättning utifrån lönsamheten som 

genereras. Resultatet kan bero på att skuldsättningen är lägre för dessa banker och behovet 

för att lämna säkerhet kan därför vara mindre. 
 

5.6.3 Näst minsta bankerna 

Vi har inte funnit några signifikanta samband i något av testerna på hypoteserna, vilket gör 

att vi inte kan påvisa någon förklaring till kapitalstrukturen i detta urval. Detta kunde 

förväntas eftersom vi inte fann någon signifikant korrelation utifrån korrelationstestet. 

Testerna var ändå nödvändiga att utföra eftersom vi tidigare har funnit variabler 

signifikanta i regressioner, men som inte påvisade någon signifikans i korrelationstestet. 

 

Utifrån detta resultat kan vi inte förklara kapitalstrukturen genom våra variabler och det 

kan därför finnas andra variabler som vi inte observerat som kan ge en förklaring för 

kapitalstrukturen i dessa banker. Detta betyder att inga teorier som presenterats tidigare är 

applicerbara på dessa banker och vi kan därför acceptera alla nollhypoteser om att 

variablerna inte har någon påverkan på kapitalstrukturen. Resultatet från våra regressioner 

visar på att 100 procent av kapitalstrukturen förklaras av andra variabler än de som 

inkluderas i vår studie. Därför kan slutsatsen dras att vi inte kan förklara vad som påverkar 

kapitalstrukturen i de näst minsta bankerna eftersom våra variabler inte har något samband 

till kapitalstrukturen. 

 

5.6.4 Minsta bankerna 

Även på de minsta bankerna finner vi ingen förklaring till kapitalstrukturen, eftersom våra 

variabler inte har något signifikant samband med kapitalstrukturen. För att kunna förklara 
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vad som påverkar kapitalstrukturen i de näst minsta och minsta bankerna krävs det andra 

variabler än de som används. Vi kan därför inte dra några slutsatser om kapitalstrukturens 

påverkan i dessa banker men en slutsats kan dras om att det existerar skillnader mellan 

bankerna, utifrån storlek på kapitalstrukturen. Variablerna som används i denna studie kan 

därför sägas vara bättre anpassade för banker med en högre skuldsättningsgrad, när en 

uppdelning utifrån storlek görs på kapitalstruktur. För att kunna förklara mindre banker 

krävs därför andra variabler än de som används i vår studie men även i Rajan och Zingales 

(1995) studie. Vårt resultat kan även bero på att kapitalstrukturen inte är tillräckligt hög för 

att det ska gå att finna några signifikanta förklarande variabler, vilket leder till att inga 

variabler kan förklara den. 

 

Vi finner signifikanta skillnader mellan bankerna baserat på storleken på kapitalstrukturen, 

vilket betyder att variabler har olika påverkan beroende på vilken skuldsättning bankerna 

har. Det visar att det inte bara är mellan länder som skillnader existerar utan även mellan 

storleken på bankerna. Anledningen till att vi valde att inte enskilt dela in länderna i 

storleksordning beror på att vårt urval inte är tillräckligt stort för att kunna ge tillförlitliga 

resultat. 
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5.7 Sammanfattning av hypotestester 
	  
Nedan presenteras en sammanfattning av de hypoteser som testats och huruvida 

hypoteserna kan accepteras eller ej.  

 
 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Denna tabell summerar de svar på studiens hypoteser vilka undersökningen lett fram till. 

Tabellen är till för att ge läsaren en överblick av studiens resultat innan slutsatsen 

presenteras.  



	   	  

	   64	  

6 Slutsats 
 detta avsnitt kommer resultaten från studien att presenteras och en återkoppling 

till studiens syfte samt frågeställningar kommer ske. Resultatet kring de faktorer 

som påverkar kapitalstrukturen i banker och vilka skillnader som existerar mellan 

länderna kommer diskuteras i detta avsnitt. Sist i detta avsnitt, vilket även är sista delen i 

denna uppsats, kommer det att presenteras förslag på fortsatt forskning. 

 
Syftet med denna studie var att bevisa att det går att förklara kapitalstrukturen i banker och 

att skillnader mellan bankers kapitalstruktur i Storbritannien, Sverige och USA existerar. 

Efter att ha utfört tester på våra hypoteser har vi kunnat konstatera att kapitalstrukturen går 

att förklara med våra variabler och att det existerar skillnader mellan länder. Variablerna 

som använts för att förklara kapitalstrukturen har vissa fall visat på en relativt låg 

förklaringsgrad med statistisk säkerhet kan vi uttala oss om att variablerna har en påverkan 

på kapitalstrukturen. Detta leder till bevisningen om att kapitalstrukturen går att förklara 

med hjälp av teorier framtagna för icke-finansiella företag. 

 

Den första forskningsfrågan som uppsatsen hade för avsikt att besvara är vilka faktorer som 

kan förklara skillnader i bankers kapitalstruktur. Frågan kunde besvaras genom de tester 

som utförts och resultatet påvisar att det går att förklara kapitalstrukturen i bankerna samt 

att variabler som använts i studien är relevanta. 

 

Den andra forskningsfrågan som ämnades besvara i denna studie är huruvida bankers 

kapitalstruktur skiljer sig åt mellan Storbritannien, Sverige och USA. Vi kunde efter våra 

tester bevisa att det antal signifikanta variabler som förklarar kapitalstrukturen i länderna 

skiljer sig åt, vilket betyder att det är de oberoende variablerna som bidrar till skillnaden. 

Det vill säga att vi kunde förklara kapitalstrukturen i länderna utifrån olika variabler och 

sedan kunnat bevisa vilket land som har den högsta skuldsättningen, respektive lägsta.  
 

Forskningsfrågan kunde besvaras genom att jämföra de institutionella skillnaderna om 

existerade mellan länderna och sedan koppla dessa skillnader till hur kapitalstrukturen 

I 
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skiljer sig åt. Vi kunde i och med detta bevisa att de svenska bankerna har den högsta 

skuldsättningsgraden och detta kan bland annat förklaras utifrån de konkurskoder som 

landet har men även utifrån den då rådande ekonomiska situation landet befann sig i.  
 

Tre huvudsakliga lärdomar kan härledas ur denna studie: 

• Det går att förklara kapitalstrukturen i banker. Vi har funnit oberoende variabler i 

alla länder som förklarar kapitalstrukturen. De variabler som vi funnit signifikanta 

gällande förklaring av kapitalstrukturen i vårt urval är totala och materiella 

tillgångar, ROA och ROE. Detta betyder att kapitalstrukturen i banker kan förklaras 

utifrån andelen totala och materiella tillgångar samt avkastningen de har på dessa 

tillgångar. Vi har dock funnit att andra oberoende variabler som använts i tidigare 

studier inte signifikanta för kapitalstrukturen i vårt urval och vi kan därför inte 

bevisa att de har någon påverkan. Utifrån dessa resultat kan vi dra slutsatsen att 

banker grundar sin kapitalstruktur, i form av skuldsättningsgraden, utifrån säkerhet 

deras tillgångar ger dem vid lån.  

 

• Den andra lärdomen som vi kan dra är att det faktiskt existerar skillnader mellan 

bankers kapitalstruktur i olika länder, trots regelverk som tyder på annat. Vi har 

kunnat bevisa detta utifrån våra tester som visar att variablerna som förklarar 

kapitalstrukturen varierar mellan länderna och att förklaringsgraden skiljer sig åt 

markant. Därför kan slutsatsen dras att med de oberoende variabler som använts i 

denna studie kan skillnader mellan länder bevisas och även delvis förklaras med 

hjälp av institutionella skillnader som existerar. 
 

• Sista lärdomen är att teorier som är framtagna för studera kapitalstrukturen i icke-

finansiella företag är applicerbara även på finansiella företag, med reservation för 

vissa justeringar. Detta har kunnat bevisas utifrån de teorier som använts för att ta 

fram de relevanta hypoteserna i studien. Även replikeringen på Rajan och Zingales 

(1995) studie har bidragit med lärdomen om att teorier som inte är specifikt 

framtagna för finansiella företag är möjliga att använda efter vissa justeringar. 
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6.1 Fortsatt forskning 

Under tiden vi arbetat med uppsatsen har tankar och funderingar väckts kring hur den 

skulle kunna utvecklas. Bankers kapitalstruktur är ett intressant ämne att fortsätta att forska 

i som ständigt går att utvecklas och det finns fortfarande mycket som är oförklarat. 

Kapitalstrukturen kan ses som ett ämne som är svårt att förklara fullt ut, dock finns det 

vissa faktorer som kan förklara det mer än vad vi gjort i denna studie. Genom att inkludera 

fler institutionella skillnader och en djupare förståelse för länderna kombinerat med fler 

oberoende variabler hade antagligen kunnat leda till en bättre förklaringsgrad. 

 

Banker kan skilja sig åt i form och uppbyggnad och att skilja dessa åt hade kunnat ge en 

intressant bild på hur kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan olika typer av banker. Att även 

inkludera andra länder än enbart de som testats i denna studie hade kanske kunnat bidra 

med en möjlighet till en bättre generalisering. Denna uppsats studerar endast en specifik 

tidpunkt vilket kan leda till att resultatet blir inriktad på hur kapitalstrukturen såg ut just då. 

En studie över en längre tid hade därför kunnat ge en annan bild av hur kapitalstrukturen 

förändrats och om det finns variabler som förändras mellan åren. 
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Company name

Total assets
th USD

2011 Country
1. JP MORGAN CHASE & CO. 2 265 792 000 United States of America 61. REGIONS 

FINANCIAL 
CORPORATION

127 050 000 United States of America 121. ABBEY NATIONAL 
TREASURY SERVICES 
PLC

340 718 700 United Kingdom

2. WELLS FARGO & COMPANY 1 313 867 000 United States of America 62. SVENSKA 
HANDELSBANKEN

356 340 440 Sweden 122. WELLS FARGO BANK 
SOUTH CENTRAL 
NATIONAL 
ASSOCIATION

33 727 000 United States of America

3. BANK OF AMERICA 
CORPORATION

2 129 046 000 United States of America 63. FORD MOTOR 
CREDIT COMPANY 
LLC

100 242 000 United States of America 123. CIT GROUP, INC 45 235 400 United States of America

4. CITIGROUP INC 1 873 878 000 United States of America 64. GOLDMAN SACHS 
INTERNATIONAL

942 139 500 United Kingdom 124. UBS BANK USA 34 276 023 United States of America

5. JP MORGAN CHASE BANK, 
NA

1 811 678 000 United States of America 65. CHARLES 
SCHWAB 
CORPORATION

108 553 000 United States of America 125. SWEDBANK HYPOTEK 
AB

112 720 795 Sweden

6. WELLS FARGO BANK, NA 1 161 490 000 United States of America 66. CITIZENS 
FINANCIAL 
GROUP INC.

129 810 540 United States of America 126. STADSHYPOTEK AB 127 767 908 Sweden

7. METLIFE, INC. 799 625 100 United States of America 67. BMO FINANCIAL 
CORP

117 374 210 United States of America 127. CITIZENS BANK OF 
PENNSYLVANIA

32 316 917 United States of America

8. HSBC HOLDINGS PLC 2 555 579 000 United Kingdom 68. JP MORGAN 
SECURITIES PLC

316 248 900 United Kingdom 128. HUDSON CITY 
BANCORP INC

45 355 900 United States of America

9. BANK OF AMERICA, 
NATIONAL ASSOCIATION

1 451 969 300 United States of America 69. M&T BANK 
CORPORATION

77 924 300 United States of America 129. HUDSON CITY 
SAVINGS BANK (MHC)

45 373 567 United States of America

10. CITIBANK NA 1 288 658 000 United States of America 70. HSBC BANK USA, 
NATIONAL 
ASSOCIATION

206 009 680 United States of America 130. COUTTS & CO 35 979 757 United Kingdom

11. BARCLAYS PLC 2 417 369 127 United Kingdom 71. KEYCORP 88 785 000 United States of America 131. NOMURA CAPITAL 
MARKETS PLC

106 469 100 United Kingdom

12. BARCLAYS BANK PLC 2 417 175 864 United Kingdom 72. HSBC USA INC. 210 280 000 United States of America 132. BRADFORD & 
BINGLEY PLC

62 002 012 United Kingdom

13. GOLDMAN SACHS GROUP, 
INC

923 225 000 United States of America 73. MANUFACTURERS 
AND TRADERS 
TRUST COMPANY

76 887 082 United States of America 133. NOMURA 
INTERNATIONAL PLC

418 088 000 United Kingdom

14. ROYAL BANK OF 
SCOTLAND PLC (THE)

2 215 222 733 United Kingdom 74. BMO HARRIS 
BANK NA

97 264 044 United States of America 134. YORKSHIRE 
BUILDING SOCIETY

50 475 527 United Kingdom

15. ROYAL BANK OF 
SCOTLAND GROUP PLC 
(THE)

2 329 767 099 United Kingdom 75. RBS CITIZENS, 
N.A.

106 940 590 United States of America 135. LANSFORSAKRINGAR 
AB

36 875 562 Sweden

16. LLOYDS BANKING GROUP 
PLC

1 500 561 190 United Kingdom 76. KEYBANK 
NATIONAL 
ASSOCIATION

86 198 836 United States of America 136. UTRECHT-AMERICA 
HOLDINGS, INC

46 527 000 United States of America

17. LLOYDS TSB BANK PLC 1 528 112 693 United Kingdom 77. NORTHERN TRUST 
CORPORATION

100 223 740 United States of America 137. AGRIBANK, FCB 73 110 000 United States of America

18. GENERAL ELECTRIC 
CAPITAL CORPORATION

553 662 000 United States of America 78. ALLY BANK 85 331 886 United States of America 138. LCH CLEARNET GROUP 
LIMITED

700 044 935 United Kingdom

19. AMERICAN EXPRESS 
COMPANY

153 337 000 United States of America 79. NORTHERN TRUST 
COMPANY (THE)

99 831 232 United States of America 139. ROYAL BANK OF 
SCOTLAND 
INTERNATIONAL 
LIMITED

39 439 465 United Kingdom

20. MORGAN STANLEY 749 898 000 United States of America 80. MORGAN 
STANLEY & CO. 
INTERNATIONAL 
PLC

575 585 000 United Kingdom 140. BANK OF IRELAND 
(UK) PLC

71 462 289 United Kingdom

21. MERRILL LYNCH & CO., 
INC.

555 788 000 United States of America 81. SLM 
CORPORATION

193 345 000 United States of America 141. BARCLAYS CAPITAL 
SECURITIES LIMITED

82 725 937 United Kingdom

22. CAPITAL ONE FINANCIAL 
CORPORATION

206 019 000 United States of America 82. GOLDMAN SACHS 
BANK USA

103 519 000 United States of America 142. NORDEA HYPOTEK AB 
(PUBL)

64 178 682 Sweden

23. HSBC BANK PLC 1 280 124 434 United Kingdom 83. NATIONWIDE 
BUILDING 
SOCIETY

304 076 277 United Kingdom 143. UBS LIMITED 275 099 123 United Kingdom

24. US BANCORP 340 122 000 United States of America 84. UNIONBANCAL 
CORPORATION

89 676 000 United States of America 144. RBC EUROPE LIMITED 54 614 117 United Kingdom

25. US BANK NATIONAL 
ASSOCIATION

330 470 810 United States of America 85. UNION BANK, 
N.A.

88 967 536 United States of America 145. LCH. CLEARNET 
LIMITED

401 240 464 United Kingdom

26. STANDARD CHARTERED 
PLC

599 070 000 United Kingdom 86. BBVA USA 
BANCSHARES,INC

63 134 877 United States of America 146. MITSUBISHI UFJ 
SECURITIES 
INTERNATIONAL PLC

71 303 814 United Kingdom

27. CO-OPERATIVE GROUP 
LIMITED

126 702 897 United Kingdom 87. COMPASS BANK 63 106 987 United States of America 147. AMERICAN EXPRESS 
CREDIT 
CORPORATION

31 141 000 United States of America

28. STANDARD CHARTERED 
BANK

598 635 000 United Kingdom 88. BBVA COMPASS 
BANCSHARES INC

63 134 028 United States of America 148. SBAB BANK AB 49 327 062 Sweden

29. FIA CARD SERVICES NA 167 004 790 United States of America 89. MERRILL LYNCH 
INTERNATIONAL

278 876 000 United Kingdom 149. KOMMUNINVEST I 
SVERIGE AB

33 977 729 Sweden

30. BANK OF NEW YORK 
MELLON CORPORATION

325 266 000 United States of America 90. BANCWEST 
CORPORATION

78 118 254 United States of America 150. MIZUHO 
INTERNATIONAL PLC

41 420 247 United Kingdom

31. PNC BANK, NATIONAL 
ASSOCIATION

263 309 560 United States of America 91. CITIGROUP 
GLOBAL MARKETS 
LIMITED

306 503 000 United Kingdom 151. HBOS COVERED 
BONDS LLP

44 950 230 United Kingdom

32. HBOS PLC 878 183 265 United Kingdom 92. JEFFERIES GROUP 
INC

34 971 400 United States of America 152. HSBC FINANCE 
CORPORATION

63 469 000 United States of America

33. CHASE BANK USA, NA 121 748 570 United States of America 93. HUNTINGTON 
BANCSHARES INC

54 450 700 United States of America 153. BARCLAYS CAPITAL 
INC

306 476 000 United States of America

34. NORDEA BANK AB (PUBL) 926 696 365 Sweden 94. ICAP PLC 130 148 372 United Kingdom 154. BNP PARIBAS PRIME 
BROKERAGE INC

30 113 500 United States of America

35. CAPITAL ONE NATIONAL 
ASSOCIATION

133 477 760 United States of America 95. HUNTINGTON 
NATIONAL BANK

54 183 383 United States of America 155. CITIGROUP GLOBAL 
MARKETS, INC

269 150 000 United States of America

36. CAPITAL ONE BANK (USA) 
NATIONAL ASSOCIATION

71 108 281 United States of America 96. COMERICA BANK 60 970 527 United States of America 156. NOMURA SECURITIES 
INTERNATIONAL INC

114 059 500 United States of America

37. SUNTRUST BANKS, INC. 176 859 000 United States of America 97. SOVEREIGN BANK 78 146 882 United States of America 157. MORGAN STANLEY & 
CO LLC

352 293 100 United States of America

38. BANK OF SCOTLAND PLC 862 944 904 United Kingdom 98. COMERICA 
INCORPORATED

61 008 000 United States of America 158. DEUTSCHE BANK 
SECURITIES INC

244 079 400 United States of America

39. STATE STREET 
CORPORATION

216 827 000 United States of America 99. BANK OF THE 
WEST

62 408 304 United States of America 159. RBS SECURITIES INC 133 366 000 United States of America

40. BB&T CORPORATION 174 579 000 United States of America 100. CREDIT SUISSE 
INTERNATIONAL

712 409 000 United Kingdom 160. ING FINANCIAL 
MARKETS LLC

30 728 600 United States of America

41. BANK OF NEW YORK 
MELLON (THE)

256 205 000 United States of America 101. CREDIT SUISSE 
SECURITIES 
(EUROPE) LTD

276 582 000 United Kingdom 161. UBS SECURITIES LLC 251 047 800 United States of America

42. NATIONAL WESTMINSTER 
BANK PLC - NATWEST

568 272 155 United Kingdom 102. ZIONS 
BANCORPORATIO
N

53 150 649 United States of America 162. RBC CAPITAL 
MARKETS 
CORPORATION

43 079 890 United States of America

43. STATE STREET BANK AND 
TRUST COMPANY

212 292 940 United States of America 103. MORGAN 
STANLEY BANK, 
NA

67 047 000 United States of America 163. GOLDMAN, SACHS & 
CO

504 694 000 United States of America

44. TAUNUS CORPORATION 354 737 000 United States of America 104. ANNALY CAPITAL 
MANAGEMENT 
INC

109 630 000 United States of America 164. CREDIT SUISSE 
SECURITIES (USA) 
LLC

309 495 000 United States of America

45. BRANCH BANKING AND 
TRUST COMPANY

168 867 640 United States of America 105. HSBC BANK 
MIDDLE EAST

45 305 600 United Kingdom 165. MERRILL LYNCH 
PIERCE FENNER & 
SMITH INC

285 913 000 United States of America

46. SUNTRUST BANK 171 291 710 United States of America 106. NORTHERN ROCK 
(ASSET 
MANAGEMENT) 
PLC

85 536 901 United Kingdom 166. DAIWA CAPITAL 
MARKETS AMERICA 
INC

36 092 700 United States of America

47. SANTANDER UK PLC 460 079 167 United Kingdom 107. POPULAR, INC 37 348 400 United States of America 
(Puerto Rico)

167. JP MORGAN 
SECURITIES LLC

371 293 000 United States of America

48. DISCOVER FINANCIAL 
SERVICES

68 783 937 United States of America 108. INVESTEC PLC 38 765 955 United Kingdom 168. MS SECURITIES 
SERVICES INC

69 070 119 United States of America

49. DISCOVER BANK 67 778 524 United States of America 109. CLYDESDALE 
BANK PLC

73 689 493 United Kingdom 169. SG AMERICAS 
SECURITIES LLC

35 194 155 United States of America

50. TD BANK NATIONAL 
ASSOCIATION

188 912 550 United States of America 110. DEUTSCHE BANK 
TRUST COMPANY 
AMERICAS

51 180 000 United States of America 170. NEWEDGE USA LLC 40 442 600 United States of America

51. FIFTH THIRD BANK 114 540 380 United States of America 111. ULSTER BANK 
LIMITED

75 673 865 United Kingdom 171. WELLS FARGO 
SECURITIES LLC

39 534 067 United States of America

52. HSBC NORTH AMERICA 
HOLDINGS INC.

331 402 980 United States of America 112. COBANK, ACB 63 290 200 United States of America 172. HSBC SECURITIES 
(USA) INC

55 704 100 United States of America

53. TD BANK US HOLDING 
COMPANY

201 057 070 United States of America 113. NEW YORK 
COMMUNITY 
BANCORP, INC

42 026 245 United States of America 173. JP MORGAN 
CLEARING CORP

142 175 300 United States of America

54. FIFTH THIRD BANCORP 116 967 000 United States of America 114. FIRST NIAGARA 
BANK NATIONAL 
ASSOCIATION

32 750 610 United States of America 174. BNP PARIBAS 
SECURITIES CORP

105 927 700 United States of America

55. ALLY FINANCIAL INC 184 059 000 United States of America 115. NEW YORK 
COMMUNITY 
BANK

39 468 719 United States of America 175. CHARLES SCHWAB & 
CO. INC

39 169 000 United States of America

56. CREDIT SUISSE (USA), 
INC.

372 322 247 United States of America 116. FIRST NIAGARA 
FINANCIAL 
GROUP, INC

32 810 600 United States of America

57. SKANDINAVISKA 
ENSKILDA BANKEN AB

342 549 915 Sweden 117. CHARLES 
SCHWAB BANK

66 063 531 United States of America

58. SANTANDER HOLDINGS 
USA, INC

80 565 199 United States of America 118. ING BANK, FSB 92 212 498 United States of America

59. SWEDBANK AB 269 620 489 Sweden 119. CO-OPERATIVE 
BANK PLC (THE)

75 690 254 United Kingdom

60. REGIONS BANK 123 368 200 United States of America 120. INVESTEC BANK 
PLC

32 412 143 United Kingdom

Bilagor 

Bilaga 1 hela urvalet, summering av alla banker 
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Bilaga 2 spridningsdiagram 
 
Dessa diagram motiverar valet av vår definition av kapitalstruktur/skuldsättningsgrad. 

Som kan ses i det andra diagrammet visar skulder genom eget kapital plus skulder ett 

linjärt samband. 

 

 
 

 
 



	   	  

	   72	  

Bilaga 3 test med hela urvalet, summering av alla tester 
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Bilaga 4 test med länderna, summering av alla tester 
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Bilaga 5 test utifrån storlek på kapitalstruktur, summering av alla tester 
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Icke-stand.	  
koefficienter	  

Stand.	  
koefficient	  

Test	  	  
minsta	  
bankerna	   B	   Stand.fel	   Beta	  

t	   Sig.	   VIF	   R2	  

1.	  Konstant	   0,850	   0,004	   	   193,380	   0,000	   	   0,083	  
Materiella	  
tillgångar	  

-‐1,397E-‐
010	  

0,000	   -‐0,050	   -‐0,294	   0,771	   1,193	   	  

Totala	  
tillgångar	  

2,182E-‐
011	  

0,000	   0,283	   1,642	   0,109	   1,194	   	  

ROA	   0,001	   0,002	   0,100	   0,632	   0,531	   1,001	   	  
2.	  Konstant	   0,860	   0,007	   	   125,782	   0,000	   	   0,062	  
Materiella	  
tillgångar	  

6,304E-‐
011	  

0,000	   0,023	   0,140	   0,889	   1,035	   	  

ROA	   0,002	   0,002	   0,227	   1,245	   0,221	   1,307	   	  
Effektiv	  
skatt	  

-‐0,032	   0,024	   -‐0,248	   -‐1,349	   0,186	   1,336	   	  

3.	  Konstant	   0,857	   0,007	   	   128,343	   0,000	   	   0,124	  
ROA	   0,002	   0,002	   0,194	   1,127	   0,266	   1,311	   	  
Effektiv	  
skatt	  

-‐0,033	   0,023	   -‐0,252	   -‐1,468	   0,150	   1,315	   	  

Totala	  
tillgångar	  

1,944E-‐
011	  

0,000	   0,242	   1,609	   0,116	   1,010	   	  

4.	  Konstant	   0,849	   0,004	   	   195,182	   0,000	   	   0,112	  
Materiella	  
tillgångar	  

-‐1,403E-‐
011	  

0,000	   -‐0,051	   -‐0,300	   0,766	   1,193	   	  

Totala	  
tillgångar	  

2,138E-‐
011	  

0,000	   0,277	   1,635	   0,111	   1,195	   	  

ROE	   0,000	   0,000	   0,199	   1,285	   0,207	   1,002	   	  
5.	  Konstant	   0,861	   0,007	   	   131,363	   0,000	   	   0,116	  
Materiella	  
tillgångar	  

1.197E-‐
011	  

0,000	   0,012	   0,078	   0,938	   1,034	   	  

ROE	   0,001	   0,000	   0,344	   1,980	   0,055	   1,266	   	  
Effektiv	  
skatt	  

-‐0,038	   0,023	   -‐0,297	   -‐1,688	   0,100	   	   1,295	  

6.	  Konstant	   0,857	   0,006	   	   132,849	   0,000	   	   0,174	  
ROE	   0,001	   0,000	   0,316	   1,929	   0,061	   1,268	   	  
Effektiv	  
skatt	  

-‐0,040	   0,022	   -‐0,303	   -‐1,847	   0,072	   1,270	   	  

Totala	  
tillgångar	  

1,853E-‐
011	  

0,000	   0,231	   1,577	   0,123	   1,011	   	  
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Bilaga 6 Excel 
På grund av att Excelarken där vår data finns samlad är för stora för att inkluderas som 

bilaga finns dessa att få på ett USB eller i ett separat mail om så önskas. 

 


