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Sammanfattning 
Sedan finanskrisen har intresset att bibehålla en stabil finansmarknad stärkts. De 
svenska systemviktiga bankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, regleras 
av kapitalkrav enligt Baselackorden. En av de centrala frågorna har länge varit 
möjligheten att ökade kapitalkrav påverkar bankernas totala kapitalkostnad. Intressant 
är att de svenska storbankerna redan uppfyller kraven på primärkapitalrelationen enligt 
Baselackorden, och har relationer på 5-10 % över lägsta nivå. Därför är studiens 
frågeställning: 
 
Hur har ökade krav på primärkapitalrelationen påverkat de fyra svenska storbankernas 

kapitalkostnad? 
 
Utifrån denna frågeställning utgår studien från två huvudsakliga teoretiska 
utgångspunkter, Modigliani-Miller teorin om kapitalstrukturens irrelevans för 
kapitalkostnaden samt låg-risk anomalin. Låg-risk anomalin ifrågasätter det positiva 
linjära förhållandet mellan avkastning och risk, vilket är en förutsättning för 
marknadseffektiviteten i Modigliani-Miller. Vi ämnar undersöka om det föreligger låg-
risk anomali inom de svenska storbankerna, för att sedan se om låg-risk anomalin med 
interaktion av ökade kapitalkrav har haft en effekt på bankernas totala kapitalkostnad.  
 
Med en kvantitativ datainsamlingsmetod ämnar studien besvara hypoteser som vi ställt 
upp utifrån den teoretiska referensramen. Kvartalsvis sekundärdata har hämtats från de 
svenska storbankernas balansräkningar samt aktiekurser mellan åren 2001-2013. Det 
empiriska materialet har därefter analyserats med enkla och multipla 
regressionsanalyser.  
 
Resultatet visar att låg-risk anomali verkar existera inom de svenska storbankerna, samt 
att interaktionen med ökade kapitalkrav har påverkat SEBs kapitalkostnad med 80 
baspunkter. Gällande Handelsbanken, Nordea och Swedbank kan vi statistiskt sett inte 
hävda att primärkapitalrelationen har påverkat kapitalkostnaden, även om vi ser dessa 
tendenser. Denna nästan obefintliga marginella ökning av kapitalkostnaden kan 
eventuellt antas bero på att samtliga svenska storbanker redan uppfyller kapitalkraven 
enligt Baselackorden.  
 
Nyckelord: Modigliani-Miller, Kapitalkostnad, Banker, Kapitalkrav, Låg-risk anomali.  
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Begreppsförklaringar 
Kapitalbas: Summan av primärt och supplementärt kapital minus poster enligt Lag 
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar 3 kapitlet 5-8 §§. 
 
Kapitaltäckningsgrad: Kapitalbas i förhållande till de riskvägda tillgångarna 
(Finansinspektionen, 2014). 
 
Kärnprimärkapital: Är primärkapital exklusive poster exempelvis reserver som får 
ingå i primärt kapital (Swedbank, 2014). Är det kapital som har störst förmåga att 
absorbera förluster.  
 
Kärnprimärkapitalrelationen: Kärnprimärkapital i relation till riskvägda tillgångar. 
(Swedbank, 2014) 
 
Primärkapital: Primärkapitalet är den del av kapitalbasen bestående av eget kapital 
exklusive föreslagen utdelning, uppskjutna skattefordringar, investeringar i 
försäkringsbolag samt andra justeringar (Nordea, 2014). Primärkapitalet avser att täcka 
eventuella förluster som kan uppkomma.  
 
Primärkapitalrelationen: Är bankens primärkapital i förhållande till de riskvägda 
tillgångarna (Sveriges Riksbank, 2013, s. 2).  
 
Riskvägda tillgångar: Är ett företags samtliga tillgångar multiplicerade med gällande 
riskvikter för respektive tillgång (Finansinspektionen, 2014). Används för att räkna 
fram bankens minsta tillåtna kapitalkrav enligt Basel. 
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1. Inledning 
Syftet med inledningskapitlet är att presentera en bakgrund och diskussion till 
problemet, som sedan leder fram till en problemformulering och ett syfte. Slutligen 
redogör vi studiens avgränsningar. 
______________________________________________________________________ 

1.1 Problembakgrund 
Sedan finanskrisen 2008 har intresset att bibehålla en stabil finansmarknad stärkts. 
Stabiliteten i banksektorn är en viktig pelare för att motverka en systemkollaps (Bank 
for International Settlements [BIS] 2013). Betydelsen av att reglera risk inom 
systemviktiga banker har på senare år växt fram, och riktlinjer för detta syfte har 
upprättats av Baselkommittén för banktillsyn (hädanefter, Baselkommittén). 
Baselkommittén bildades 1974 i Basel, Schweiz och arbetar för att utveckla standarder, 
riktlinjer och rekommendationer för tillsynsmyndigheter såväl inom som utanför G-10 
området1 (BIS, 2013). Redan 1988 bildades det första Basel ackordet (Basel I) för 
kapitaltäckningskrav, som fokuserade på att reglera bankernas exponerade kreditrisk. 
Basel I hade från början intentionen att utvecklas, och 2004 gav Baselkommittén ut 
Basel II. Även innan finanskrisen hade Baselkommittén börjat utveckla och stärka Basel 
II ackordet och det kom att visa sig att nuvarande regelverk för bankerna inte i 
tillräckligt stor utsträckning fångade upp riskerna. Därför utfärdades Basel III 2010 och 
dess olika delar kommer att implementeras i bankerna under de kommande åren med 
start 2013 (BIS, 2013). I Sverige har Basel III ackordet implementerats i lagstiftning via 
ett EU direktiv kallat CRR/CRD IV-paketet, vilket innebär att systemviktiga svenska 
banker måste följa Basel III med start i januari 2014 (Europakomissionen, 2013). 
 
Kraven på kapitaltäckning har ökat för bankerna genom Baselackorden, dels definition 
av vilket kapital som får ingå i beräkningen av minsta kapitalkravet, kvalitet på kapital 
samt hur mycket kapital banken måste hålla i förhållande till riskvägda tillgångar 
(Sveriges Riksbank, 2013, s. 1). Kapitaltäckningsreglerna handlar främst om hur 
mycket kapital banker ska hålla för att täcka sina risker för förlust i samband med 
utlåning och övrig verksamhet. Ett viktigt mått på kapital är primärkapitalet, vilket ska 
täcka möjliga förluster som kan uppstå (Sveriges Riksbank, 2013, s. 2). Kravet för hur 
mycket primärkapital banker måste hålla har ökat från tidigare regelverk. Basel I 
definierar primärkapitalet och vad som klassas riskvägda tillgångar och har ett minsta 
krav på primärkapitalrelationen på 4 % (BIS, 1988, s. 15), vilket innebär primärkapital i 
förhållande till riskvägda tillgångar. Basel II utvecklar kapitalkraven genom att 
definiera kärnprimärkapitalrelationen på 2 %, vilket är eget kapital med högst kvalitet i 
förhållande till riskvägda tillgångar (BIS, 2006, s. 10-12). Basel III förstärker kravet för 
kärnprimärkapitalrelationen med en kapitalkonserveringsbuffert som bör ligga mellan 7 
% - 9,5 % beroende på marknadsförhållanden. Primärkapitalrelationen med en 
kapitalkonserveringsbuffert bör ligga mellan 8,5 % - 11 %. (BIS, 2010a, s. 12) De 
systemviktiga bankerna i Sverige ska utöver Basel III ha minst en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 G-10 länderna består av Belgien, Frankrike, USA, Holland, Italien, Japan, Kanada, Sverige, Schweiz, 
Storbritannien och Tyskland. 
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kärnprimärkapitalrelation med en kapitalkonserveringsbuffert på 10 % från januari 2013 
och därefter 12 % från januari 2015 (Finansinspektionen, 2011). 
 
Enligt Svenska Bankföreningen (2013) är den finansiella sektorn av stor betydelse för 
Sveriges ekonomiska välfärd och den svarar för nästan 4 % av Sveriges BNP. Det finns 
totalt 117 banker i Sverige uppdelade i bankaktiebolag, sparbanker (de flesta ägs av 
Swedbank), utländska och medlemsbanker. De fyra svenska storbankerna, 
Handelsbanken, Nordea, Swedbank och SEB har en stark ställning inom den svenska 
banksektorn, och tillsammans står de för cirka 70 % av in- och utlåningen och 
representerar cirka 80 % av den totala balansomslutningen för svenska bankaktiebolag 
(Svenska Bankföreningen, 2013, s. 4). De svenska storbankerna är också 
välkapitaliserade med en primärkapitalrelation enligt Basel II på mellan 15,7 % - 21,5 
% vid Bokslutskommunikén 2013 (Handelsbanken, 2014; Nordea, 2014; SEB, 2014; 
Swedbank, 2014).  
 
En av de centrala frågorna har länge varit möjligheten att ökade kapitalkrav påverkar 
bankernas totala kapitalkostnad, och därmed kostnader för kunderna i form av högre 
utlåningsräntor. Sedan finanskrisen har därför debatten om vad som klassas som en 
optimal kapitalstruktur för banker ökat. I augusti 2010 presenterade Baselkommittén en 
rapport om de långsiktiga ekonomiska effekterna av ökade kapital- och likviditetskrav, 
där en effekt är möjligheten att utlåningsräntorna blir högre och utlåningsaktiviteten 
åtstramas (BIS, 2010b, s. 1). Sedan implementeringen av Basel III har de svenska 
bankerna ökat sina marginaler på räntor, men Finansinspektionen (2012, s. 6) visar att 
de marginella ökningarna i bankernas kostnader inte gjort att utlåningsverksamheten 
sjunkit, som många befarade. Aino Bunge, senioranalytiker på Finansinspektionen anser 
att en stigning av marginalerna är naturligt eftersom Finansinspektionen ställer högre 
krav på bankerna (Sjödén, 2011). Denna ökade reglering har lett till en betydande 
stabilitetsförbättring inom banksektorn, och Peter Norman, finansmarknadsminister har 
poängterat betydelsen av att bankerna tar höjd för ytterligare skärpningar av 
kapitalkraven (Strandberg, 2014). Om kapitalkraven påverkar bankernas totala 
kapitalkostnad påverkas även utlåningsräntorna på en konkurrerande lånemarknad, och 
kunderna får delvis betala kostnaderna av ökade kapitalkrav. Cristian Clausen, VD för 
Nordea nämner att debatten om ökade kapitalkrav skapar osäkerhet på marknaden, både 
för industrin i sin helhet och för bolånekunderna (Melzer, 2011).  
 
Trots uppfattningen om att ökade kapitalkrav påverkar bankernas kostnader visar en 
studie som gjorts på de schweiziska systemviktiga bankerna att en ökning i den totala 
kapitalrelationen med 100 % - 150 % endast skulle leda till en marginell ökning i 
kapitalkostnaden på 14-20 baspunkter (Junge & Kugler, 2012, s. 19). Likt de 
schweiziska storbankerna uppfyller de svenska storbankerna redan kraven på 
primärkapitalrelationen enligt Basel III samt ökade krav från Finansinspektionen. Detta 
skulle kunna innebära att den marginella kostnadsökningen av ökade kapitalkrav även 
skulle kunna infinna sig på de svenska storbankernas kapitalkostnad. 
 
Men det finns även en annan sida av myntet - att ökade kapitalkrav inte kommer 
påverka kapitalkostnaden överhuvudtaget. Admati et al. (2013, s. 5) har undersökt om 
höga kapitalkrav är kostsamma för banker, och om de skulle påverka kreditmarknaderna 
negativt. De fann i sin studie att argumenten för ökade kostnader av kapitalkrav var 
antingen vilseledande, irrelevanta eller svaga. Detta grundar sig i tanken att 
kapitalstrukturen inte påverkar kapitalkostnaden. Tankesättet bygger på Modigliani-
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Millers teori om kapitalkostnad från 1958. Enligt Baker & Wurgler (2013, s. 1) föredrar 
banker lägre kapitalkrav eftersom det egna kapitalet är dyrare än skulder. Vid ökade 
kapitalkrav skulle kapitalkostnaden kunna komma att öka, men enligt Modigliani-Miller 
(1958, s. 261) kommer dock företagets kapitalkostnad vara oförändrad vid förändrad 
kapitalstruktur. Modigliani-Miller (1958, s. 271) anser att vid ökat kapital kommer 
risken att sjunka. Kostnaden för eget kapital kommer att sjunka, vilket tillsammans med 
ökat kapital resulterar i en oförändrad kapitalkostnad. Detta är Modigliani-Miller 
proposition II. Teorin bygger på antaganden om effektiva marknader där inga skatter 
existerar, företag och privatpersoner kan låna till samma ränta samt att det inte finns 
transaktionskostnader (Modigliani & Miller, 1958, s. 272). Då företagets kapitalstruktur 
enligt teorin är irrelevant, kommer kapitalkostnaden att hållas konstant. Propositionen 
om irrelevant kapitalstruktur bygger på Modigliani-Millers proposition I. Propositionen 
säger att marknadsvärdet på ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur (Modigliani 
& Miller, 1958, s. 268). Det spelar ingen roll hur företaget väljer att finansiera sin 
verksamhet eller hur deras kapitalstruktur ser ut. Värdet på företaget kommer att vara 
detsamma.  

I ljuset av ökade kapitalkrav på banker har Modigliani-Millers propositioner från 1958 
återigen förts upp till debatten om optimal kapitalstruktur. Modigliani-Millers 
propositioner ifrågasätts dock vid applicering på banker. Enligt Juks (2010, s. 23) 
grundar sig kritiken till kapitalstrukturens irrelevans i att banker inte har samma 
karaktär som traditionella företag, eftersom banker i naturen finansierar sig med en hög 
skuldsättningsgrad. Vidare hävdar Juks (2010, s. 23) att de svenska bankerna i 
genomsnitt har skulder i förhållande till tillgångar på cirka 96 %. Anledningen till den 
höga skuldsättningen är att de svenska bankerna till stor del finansierar sig via inlåning 
från allmänheten samt emitterade värdepapper. Inlåning via allmänheten innehåller 
statliga garantier, vilket innebär att ökad skuldfinansiering för banker inte innebär 
samma ökning i risk för fallissemang som för traditionella företag. Som nämnts gäller 
Modigliani-Miller propositionerna under ett antal antaganden, exempelvis effektiva 
marknader, inga skatter eller transaktionskostnader. Många forskare har studerat dessa 
antaganden och funnit att kränkningar av dem gör att kapitalstrukturen faktiskt påverkar 
företagets värde, till skillnad från vad Modigliani-Miller hävdar (Birchler & Jackson, 
2012, s. 29). Juks (2010, s. 23) menar även att när det gäller Modigliani-Millers 
applicerbarhet på banker tillkommer ytterligare faktorer som att banker kan finansiera 
sig med inlåning från allmänheten garanterad av staten.  

Med tanke på att den verkliga marknaden innehåller friktioner och ineffektivitet som 
utmanar många Modigliani-Miller antaganden och dess applicerbarhet på banker är 
dock giltigheten av kapitalstrukturens argument om irrelevans inte så tydlig, vilket kan 
göra att ökade kapitalkrav ändå har en effekt på bankernas kapitalkostnad (Baker & 
Wurgler, 2013, s. 2). Som ett resultat av marknadsineffektivitet har fenomenet låg-risk 
anomali växt fram, som motsäger Modigliani-Millers antaganden bakom proposition II 
om kapitalkostnaden. Låg-risk anomali är ett forskningsområde som innebär att aktier 
med högre beta tenderar att generera lägre avkastning, samt att aktier med lägre beta 
tenderar att generera högre eller lika hög avkastning som aktier med högre beta (Baker 
& Wurgler, 2013, s. 6). Tidigare studier inom teorin förklarar ett platt, ibland inverterat 
förhållande mellan risk och avkastning (Haugen & Heins, 1975, s. 775; Baker et al., 
2011, s. 42). Låg-risk anomalin ifrågasätter därmed det positiva förhållandet mellan risk 
och avkastning som är väsentligt vid beräkning av Modigliani-Millers kapitalkostnad. 
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Förklaringar för låg-risk anomalin har visats ha rötter i Behavioural Finance-teorin, där 
exempelvis investeraren agerar irrationellt inför volatila investeringar, vilket beror på 
bland annat en övertro på sin förmåga (Baker & Wurgler, 2013, s. 8). Låg-risk anomali 
har studerats i G7 länderna, 23 utvecklingsländer inklusive Sverige samt 
tillväxtmarknader. Tidigare studier har också resulterat i påvisandet av låg-risk anomali 
inom banksektorn i USA samt att högre kapitalkrav, mätt med primärkapitalrelationen 
enligt Basel, kan ha ökat kapitalkostnaden för banker genom låg-risk anomalin (Baker 
& Wurgler, 2013, s. 31). 

1.2 Problemdiskussion 
Minsta kapitalkrav är ett centralt verktyg för reglering av banksektorn i syfte att 
motverka systemkollaps. Genom kapitalkrav balanseras ett antal faktorer, inklusive 
eventuella effekter på kapitalkostnaden och i sin tur utlåningsräntorna. De svenska 
storbankerna klassas som systemviktiga i Sverige och är reglerade att följa 
Baselackorden via CRR/CRD IV-paketet och har däröver ytterligare kapitalkrav från 
Finansinspektionen. Grundläggande teori från Modigliani-Miller menar att ökat kapital 
minskar både risken och kostnaden för eget kapital men att den totala kapitalkostnaden 
lämnas oförändrad, under förutsättning av effektiva marknader.  Dock skapar debatten 
om ökade kapitalkravs möjliga påverkan på bankernas kapitalkostnad en osäkerhet på 
marknaden, och vi ämnar flytta debatten från kvalitativa analyser till en kvantitativ 
bedömning av ökade kapitalkravs faktiska påverkan på kapitalkostnaden. 
 
Låg-risk anomalins framväxt grundar sig i motstridigheter inom Modigliani-Millers 
antaganden om marknadseffektivitet, och ifrågasätter det positiva linjära förhållandet 
mellan avkastning och risk. Studier i USA har visat att existensen av låg-risk anomali 
inom banksektorn i interaktion av ökade krav på primärkapitalrelationen har lett till en 
ökning av bankernas kapitalkostnad. I vår studie ämnar vi undersöka om denna låg-risk 
anomali existerar inom de svenska storbankerna, som är reglerade med höga kapitalkrav 
samtidigt som de är välkapitaliserade. Vi är särskilt intresserade av den potentiella 
interaktionen mellan ökade krav på primärkapitalrelationen och låg-risk anomali. 
Sjunker kostnaden för eget kapital med ökade kapitalkrav som Modigliani-Miller säger 
och lämnar kapitalkostnaden konstant, eller sjunker den inte tillräckligt eller möjligen 
ökar, som flera banker, Baselkommittén och låg-risk anomalin antyder? 

1.3 Problemformulering 
Hur har ökade krav på primärkapitalrelationen påverkat de fyra svenska storbankernas 
kapitalkostnad? 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att med en kvantitativ datainsamlingsanalys studera vad som 
händer med kapitalkostnaden för de svenska storbankerna vid ökade kapitalkrav. 
Studien utgår från två huvudsakliga teoretiska utgångspunkter, Modigliani-Miller teorin 
om kapitalstrukturens irrelevans för kapitalkostnaden samt låg-risk anomali.   
 
Om Modigliani-Millers teori kan appliceras på banker, som är högt skuldfinansierade, 
betvivlas av kritiker. Vi ämnar med denna studie testa Modigliani-Millers proposition II 
på de svenska storbankerna. Tidigare studier påvisar att låg-risk anomali existerar inom 
den amerikanska banksektorn. Vi ämnar undersöka om det föreligger låg-risk anomali 
inom de svenska storbankerna, för att sedan se om låg-risk anomalin med interaktion av 
ökade kapitalkrav har haft en effekt på bankernas totala kapitalkostnad. Detta skulle tala 
emot Modigliani-Millers teori om kapitalstrukturens irrelevans för kapitalkostnaden. 
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1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Studien ämnar teoretiskt bidra till forskningsområdet kapitalkostnad, samt den aktuella 
debatten om bankers kapitalstruktur i ljuset av ökade kapitalkrav enligt Baselackorden. 
Framför allt ämnar vi bidra till kunskap om hur låg-risk anomalins framväxt potentiellt 
har påverkat bankernas kapitalkostnad, i interaktion med ökade kapitalkrav. 
 
Det praktiska bidraget ämnar rikta rekommendationer till investerare vid utvärdering av 
placeringsalternativ, både med hänsyn till förhållandet mellan avkastning och risk, samt 
hur kapitalkostnaden påverkas av kapitalkrav.  

1.6 Avgränsningar 
	  

• Studien omfattar de fyra svenska storbankerna Handelsbanken, Nordea, SEB 
och Swedbank. Detta eftersom bankerna i studien måste följa Baselackorden i 
CRR/CRD IV-paketet, samt vara noterade på OMXS30. 
 

• Tidsperioden i studien sträcker sig från 2001-2013. Valet av tidsperiod grundar 
sig i att Nordea etablerades 2000 genom en sammanslagning mellan fyra 
nordiska banker, samt att från och med Q1 2001 började Nordea som koncern 
rapportera kvartalsrapporter. 

 
• Vi avgränsar till att endast undersöka kapitalkrav enligt Baselackorden. Måttet 

som vi väljer att använda i studien är primärkapitalrelationen eftersom den 
redovisas i samtliga bankers kvartalsrapporter för vårt valda tidsspann 2001-
2013.  

 
• Utvecklingen av primärkapitalrelationen hämtas kvartalsvis utifrån bankernas 

rapporterade kvartalsrapporter, mellan åren 2001-2013 för Handelsbanken och 
Nordea, samt 2005-2013 för SEB och Swedbank. 

 
• Kapitalkostnaden beräknas med hänsyn riskfria skulder, riskfyllda skulder och 

med hänsyn till en skattesköld. 
 

• Vid beaktning av Swedbanks eget kapital och avkastning har hänsyn ej tagits till 
preferensaktier. 

 
Mer utförlig motivering bakom avgränsningar finns under Kapitel 4. Praktisk metod. 
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2. Vetenskaplig metod  
Syftet med detta kapitel är att redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter. Vi 
ämnar presentera ämnesval och förförståelse, för att sedan beskriva den kunskapssyn vi 
besitter. Slutligen beskriver vi studiens litteratursökning och hur vi kritiskt förhåller oss 
till de valda teorierna. 
______________________________________________________________________ 

2.1 Ämnesval 
Vårt val av ämne grundar sig i ett gemensamt intresse för teorier som berör 
kapitaltäckningskrav och kapitalkostnad. Modigliani-Millers teori om att 
kapitalstrukturen inte påverkar kapitalkostnaden är en del av grundstenarna inom 
företagsfinansiering, men samtidigt starkt ifrågasatt. Detta är en intressant teori att 
studera på banker som i naturen är högt finansierade med skulder, i en marknad som 
innehåller friktioner, med en potentiell existens av låg-risk anomali. Låg-risk anomalin 
skapar en annan intressant infallsvinkel som säger emot Modigliani-Millers 
grundtankar, vilket öppnar möjligheten för att kapitalkostnaden trots allt kan påverkas 
av kapitalstrukturen. 
  
Vidare ville vi fokusera denna studie mot den svenska banksektorn, eftersom de svenska 
bankerna är reglerade med höga kapitalkrav samtidigt som de är välkapitaliserade. De 
svenska storbankerna är en viktig del av Sveriges ekonomi, och det är intressant att 
undersöka om ökade kapitalkrav haft någon effekt på kapitalkostnaden och därigenom 
utlåningsräntorna. 
 
Tidigare forskning har påvisat existensen av låg-risk anomali i flera länder, och nyligen 
gjordes en studie om låg-risk anomali i interaktion med skärpta kapitalkrav inom 
banksektorn i USA. I Schweiz studerades effekten av ökade kapitalkrav på de 
systemviktiga, reglerade bankernas kapitalkostnad, och fann att effekten var nästan 
obefintlig. Eftersom tendenser till låg-risk anomali har påvisats i Sverige, men inte har 
studerats inom de svenska storbankerna, och speciellt inte i interaktion med ökade 
kapitalkrav, ser vi ett tydligt kunskapsgap vi kan bidra till. Dessutom är debatten om 
optimal kapitalstruktur för den finansiella sektorn och dess effekter ett aktuellt ämne i 
dagslägets media. 

2.2 Förförståelse 
Det finns flera tidigare studier som betonar vikten av forskarens förförståelse och 
erfarenheter. Vi anser att det är viktigt att redogöra för vilken förförståelse vi besitter, 
och hur den förhåller sig till studiens innehåll och de val vi gör. Johansson-Lindfors 
(1993, s. 76) delar upp förförståelsen i två delar, förstahandsförförståelse och 
andrahandsförförståelse. Förstahandsförförståelsen bygger på faktorer som forskarens 
sociala uppväxtmiljö och personliga erfarenheter (Johansson-Lindfors, 1993, s. 25). 
Andrahandsförförståelsen utgörs av erfarenheter från teoretiska föreställningar som 
exempelvis utbildning (Johansson-Lindfors 1993, s. 76). Johansson-Lindfors (1993, s. 
26) fortsätter sedan att argumentera för den praktiska erfarenheten från näringslivets 
betydelse för studiens problematisering. Johansson (2011, s. 48) menar att forskarens 
tolkning aldrig kan göras helt objektiv, eftersom tolkningarna alltid utgår från sin egen 
förförståelse och sin egen uppfattning. En annan aspekt på förförståelsen bidrar Gilje & 
Grimen (2007, s. 179-181) med när de argumenterar för att förförståelsen är en 
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förutsättning för att forskaren ska kunna förstå en text. De menar att det krävs en viss 
förförståelse för att förståelsen ska vara möjlig, och för att forskaren ska kunna välja ut 
det väsentliga i en text. Vidare menar de att förförståelsen består av komponenter som 
språk och begrepp, trosuppfattningar och personliga erfarenheter (Gilje & Grimen, 
2007, s. 181). 
 
Vi båda har studerat Civilekonomprogrammet vid Handelshögskolan på Umeå 
Universitet, och har samma inriktning inom finansiering. Som kompletterande studier 
har vi båda läst till revisorskompetens, vilket gör att vi båda besitter en bred förståelse 
för finansiella rapporter och skattefrågor. Hösten 2012 spenderade Sara i Zürich, 
Schweiz, där hon studerade ytterligare kurser inom nationalekonomi och kvantitativ 
finansiering, något som skapat en djupare kunskap om vad som påverkar ekonomin som 
helhet. Samma tidsperiod spenderade Anna i Cambridge, England, där hon läste 
ytterligare kurser inom finansiering och management. Detta har bidragit till 
kompletterade kunskap för den mer psykologiska aspekten inom finansiering. 
Utlandsstudierna gav oss förbättrande språkkunskaper, vilket gör att vi utan svårigheter 
kan granska och analysera engelska artiklar. Vår förförståelse från dessa teoretiska 
föreställningar gör att vi känner oss trygga i arbetet med de modeller och teorier som vi 
kommer använda i denna studie. 
 
Utöver utbildningen har vi länge varit intresserade av bankbranschen och har båda 
arbetat på Handelsbanken i flera år. Vår praktiska erfarenhet från Handelsbanken har 
ökat vårt intresse för kreditmarknaden och involverat oss i debatten om 
kapitaltäckningskrav och dess effekter. Arbetet har gett oss en bättre förståelse för hur 
banker internt hanterar krediter och utlåningsräntor, samt en inblick på hur banker 
tänker och reagerar på ökade kapitalkrav. Anna har dessutom praktiserat och arbetat 
inom redovisning på Grant Thornton, vilket bidrar med ytterligare praktisk kunskap till 
hur finansiella rapporter upprättas. Utifrån vår förförståelse från dessa praktiska 
erfarenheter från näringslivet tillsammans med kunskapen från vår utbildning har vår 
referensram utformats med avseende på kreditmarknaden och kapitaltäckning. 
 
Den förförståelse vi besitter samt våra arbetslivserfarenheter har gjort att vi känner oss 
trygga i att analysera och tolka resultat. Vi är medvetna att våra erfarenheter kan komma 
att påverka oss under studien, men genom att använda en kvantitativ 
datainsamlingsmetod med ett objektivt synsätt minimeras möjligheten att göra 
subjektiva tolkningar av resultaten.  

2.3 Kunskapssyn 
Kunskapssynen utgår från två grundläggande vetenskapliga begrepp, ontologi och 
epistemologi. Ontologi behandlar läran om hur verkligheten är uppbyggd (Saunders et 
al., 2012, s. 109-111) och epistemologi belyser enligt Bryman & Bell (2005, s. 27) ”vad 
som är eller kan betraktas som godtagbar kunskap inom ett ämnesområde”. Dessa två 
vetenskapliga tankesätt är sällan oberoende och knyts samman i en vetenskaplig studie. 
Vetenskapen ska enligt Holme & Solvang (1997, s. 321) vara neutral och objektiv samt 
belysa en skillnad mellan fakta och värderingar.  
 
Epistemologi behandlar enligt Bryman & Bell (2005, s. 27) kunskapen och dess natur. 
Under vår utbildning på Civilekonomprogrammet har vi samlat på oss kunskap inom 
vårt valda ämnesområde. Kunskapen fördjupas genom tidigare forskning inom området 
samt den metod vi väljer.  Avsikten i studien är att förklara och avbilda verkligheten på 
ett så opartiskt och objektivt sätt som möjligt, en förklarande epistemologisk 
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utgångspunkt. Studien avser exempelvis att titta på avkastning och risk för att kunna 
förklara en eventuell låg-risk anomali inom de svenska storbankerna. Detta för att leda 
fram till kunskap inom vårt valda ämnesområde. Studien grundas på valda teorier vilket 
bör minimera utrymme för egna värderingar och tolkningar. 
 
Den ontologiska utgångspunkten behandlar enligt Bryman & Bell (2005, s. 33) sociala 
företeelser som ligger utanför vårt intellekt som vi inte kan påverka. Ståndpunkten 
bygger på två synsätt, objektivism respektive konstruktionism. I problemformuleringen 
avser vi förklara hur ökade krav på primärkapitalrelationen påverkat bankernas 
kapitalkostnad. Vår studie grundas på att förklara verkligheten utifrån ett objektivt och 
opartiskt synsätt, vilket resulterar i att objektivismen speglar vår studie i högre grad än 
konstruktionismen. Konstruktionismen belyser istället att sociala objekt är socialt 
konstruerade, vilket är en mer subjektiv verklighet (Bryman & Bell, 2005, s. 33). Det 
skulle innebära att vi som författare skulle låta våra personliga åsikter spegla studien 
och inte längre vara opartiska. Konstruktionismen är därmed inte att föredra eftersom vi 
ämnar förklara hur ökade kapitalkrav påverkat bankernas kapitalkostnad utifrån ett 
objektivt och opartiskt förhållningssätt. 
 
Utifrån de två grundläggande tankesätten kan vi komma fram till det perspektiv som 
studien grundar sig i, positivismen. Bryman & Bell (2013, s. 36) menar att ”positivism 
står för en kunskapsteoretisk ståndpunkt som förespråkar en användning av 
naturvetenskapliga metoder vid studier av den sociala verkligheten och alla dess 
aspekter.” Vidare hävdar Holme & Solvang (1997, s. 332) att forskningen bör stå 
utanför egna värderingar. Vetenskap och forskning ska skiljas från omvärldens krav och 
forskare ska studera det som faktiskt är. Positivismen ämnar alltså förklara fakta utan att 
subjektiva värderingar ska påverka resultatet, det vill säga att man ska vara objektiv.  
Det som talar för att studien följer en positivistisk kunskapssyn är att utifrån valda 
teorier generera hypoteser som sedan skall prövas. Vi ämnar undersöka hur 
kapitalkostnaden påverkats vid ökade kapitalkrav, samt om låg-risk anomali föreligger 
inom de svenska storbankerna. Detta för att eventuellt kunna förklara om en interaktion 
mellan låg-risk anomalin och ökade kapitalkrav har påverkat bankernas kapitalkostnad. 
Som tidigare nämnts syftar studien även till att i största möjliga mån vara värderingsfri, 
alltså objektiv i den forskning som görs. Ytterligare ett bevis på att studien följer en 
positivistisk kunskapssyn är att vi ämnar förklara snarare än att tolka och förstå, det vill 
säga att avbilda verkligheten. Att tolka och förstå skulle enligt Bryman & Bell (2005, s. 
29) följa det hermeneutiska perspektivet. Eftersom vi i studien ämnar förklara hur 
kapitalkostnaden påverkats av ökade kapitalkrav, är vi endast intresserade av vad vi 
faktiskt ser med våra mätningar, inte vad ett eventuellt resultat skulle kunna bero på. 
Dock menar Holme & Solvang (1997, s. 332) att forskning inte är helt fri från 
värderingar. Arbetet leds till en rad valsituationer och valen kommer slutligen utgå från 
etiska värderingar. Vi ämnar ta beslut som är så objektiva som möjligt, för att på så sätt 
öka trovärdigheten av studien. 

2.4 Forskningsstrategi 
Valet av angreppssätt mellan teori och forskning kan brytas ner i två huvudsakliga 
ansatser, deduktiv samt induktiv forskningsansats. Utifrån den positivistiska 
kunskapssynen där studien utgår från teorier är det deduktiva angreppssättet bäst 
lämpat. Enligt Bryman & Bell (2005, s. 23) är den deduktiva teorin vanligaste sättet att 
se på förhållandet mellan teori och empiri. Utifrån relevanta teorier härleds i studien en 
eller flera hypoteser som med hjälp av en empirisk granskning ska förkastas eller inte. 
Eftersom vi i studien utgår från två huvudsakliga teorier, Modigliani-Miller och låg-risk 
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anomalin och utifrån dessa formulerar hypoteser som ska testas, representerar studien 
den deduktiva ansatsen. I den deduktiva forskningsansatsen kommer teorin och 
hypoteser först och styr sedan processen av datainsamling (Bryman & Bell 2005, s. 23). 
Målet med vår studie är att efter härledandet av hypoteser utifrån de två teorierna, samla 
in data som krävs för att besvara frågeställningen i studien. Detta för att sedan komma 
fram till om de framarbetade hypoteserna bör förkastas eller inte. Målet med studien är 
att följa processen av det deduktiva angreppssättet, dock menar Bryman & Bell (2005, 
s. 24) att synen på teorin kan komma att förändras under processens gång, exempelvis 
att forskarna upptäcker att all data som rör en viss teori inte är relevant först efter 
insamlandet. Att något under studiens gång kan komma att förändras är något vi har i 
åtanke. Ett alternativt angreppssätt är det induktiva. Ett induktivt angreppssätt är 
”upptäcktens väg” där teorin blir ett resultat av forskningen (Holme & Solvang 1997, s. 
51). Dock anser vi att vår studie är mer lämpad utifrån den deduktiva 
forskningsansatsen då vi tidigt i studien fokuserade på redan befintliga teorier snarare 
än att härleda teorier. Ytterligare ett argument varför det induktiva angreppssättet inte 
lämpar vår studie är att eftersom teorier vid induktiv metod genereras, skulle våra 
värderingar som författare medvetet eller omedvetet ingå i teorigenereringen, vilket gör 
att vi inte längre skulle förhålla oss objektiva.  
 
Holme & Solvang (1997, s. 151) menar att ”metod är ett redskap, ett sätt att lösa 
problem och komma fram till ny kunskap”. Det finns två olika angreppssätt för metodval 
nämligen kvantitativ samt kvalitativ metod. Avgörandet av metodval utgår från den 
information som undersöks i studien. Holme & Solvang (1997, s. 13) skiljer på den 
kvantitativa och kvalitativa metoden utifrån utgångspunkten som frågeställningen 
ämnar undersöka. Den kvantitativa metoden är mer strukturerad där siffror och statistik 
är viktiga områden, där kvantifiering och insamling av data är av tyngd. Den kvalitativa 
metoden är i större grad präglad av en djupare förståelse, där forskningen lägger tyngd 
på ord snarare än siffror (Bryman & Bell 2005, s. 591). Utifrån vår positivistiska 
kunskapssyn har vi kommit överens om att frågeställningen bäst besvaras genom 
insamlande av data. Detta eftersom det positivistiska perspektivet grundas på fakta, 
samt ämnar förklara snarare än förstå, vilket är i linje med vår frågeställning som vill 
förklara hur kapitalkostnaden påverkas vid ökade kapitalkrav. Med detta i åtanke finner 
vi det mest lämpat att använda en kvantitativ metod. 
 
Eftersom vi valt en kvantitativ metod bör kritik mot denna beröras. Enligt Holme & 
Solvang (1997, s.79-83) leder en kvantitativ metod med syfte att förklara inte till en 
helhetsbild på samma sätt som en kvalitativ studie som rör förståelse. Vidare menar de 
att den kvalitativa metoden ses även mer som flexibel och kan vid exempelvis intervjuer 
leda till nya insikter och en bredare förståelse, vilket kan ses som en svaghet med den 
kvantitativa metoden. Å andra sidan är den kvantitativa metoden att föredra då den 
undviker subjektiva tolkningar (Holme & Solvang 1997, s. 79-83). Om vi i studien valt 
en kvalitativ metod hade vi exempelvis gjort intervjuer för att undersöka förväntade 
effekter på bankernas kostnader vid ökade kapitalkrav, men eftersom vi i studien vill 
bidra med en ökad förklaring till hur bankernas kostnader faktiskt har påverkats, menar 
vi att det kvalitativa metodvalet faller bort. Utifrån syftet med studien och den 
problemformulering vi arbetat fram anser vi den kvantitativa metoden, trots kritik, vara 
bäst lämpad för vår studie. 

2.5 Sammanfattande forskningsstrategi 
I Figur 1 nedan presenteras en sammanfattande modell av studiens forskningsprocess. 
Fördjupningen i litteratursökningen baserar sig i vår förförståelse för det valda ämnet, 
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och bildar sedan den teoretiska referensram som ligger till grund för studiens 
problematisering. Problematiseringen påverkar i stor utsträckning vår kunskapssyn och 
angreppssätt. Eftersom vi besitter en positivistisk kunskapssyn och studien ämnar 
förklara verkligheten utifrån ett objektivt sätt, är en deduktiv forskningsstrategi att 
föredra. Vårt val av kvantitativ metod påverkar strukturen i forskningsprocessen, och 
genom en datainsamlingsanalys minskas vårt utrymme om att göra subjektiva 
bedömningar.  
 

 

 

 

 

 
Figur 1. Forskningsprocess 

 
Figur 1 och kommande Figurer och Tabeller i denna studie som inte är hänvisad till en 
källa har vi som författare gjort själva. 

2.6 Perspektiv 
Vi har valt att genomföra denna studie utifrån investerarens perspektiv. Vårt perspektiv 
påverkar datainsamlingen, eftersom vi baserar studien på information som individen kan 
söka upp själv, exempelvis information från kvartalsrapporter samt aktiekurser för de 
svenska storbankerna. Vi har alltså inte tagit del av intern information gällande 
kapitalkrav eller upplåningskostnader. 
 
När vi talar om investeraren berör vi både skuldinvesterare och aktieinvesterare, detta 
för att den totala kapitalkostnaden tar hänsyn till båda investerarnas avkastningskrav på 
skulder och eget kapital. Skuldinvesterarna är främst innehavare av emitterade 
värdepapper samt bankkunder via inlåning. Skuldinvesterare via emitterade värdepapper 
är främst institutionella investerare som fonder och försäkringsbolag. Skuldinvesterare 
är intresserade av att investeringen i banken ska generera minst deras avkastningskrav 
på skulder. Aktieinvesterarna däremot är intresserade av att investeringen i banken ska 
generera minst deras avkastningskrav på eget kapital. Båda dessa komponenter tas det 
hänsyn till i den totala kapitalkostnaden. Genom att studien ämnar undersöka hur ökade 
kapitalkrav har påverkat kapitalkostnaden bidrar den till att investerare får en ökad 
förståelse för hur bankernas kapitalstruktur påverkar dess kostnad, samt att investerare 
får en bättre förmåga att utvärdera placeringsalternativ. 
 
Vår studie kan även bidra till ökad förståelse för låg-risk anomalins betydelse vid 
investeringar, samt hur låg-risk anomalin bidrar till ifrågasättandet av avkastningskravet 
för eget kapital (CAPM). Detta skulle leda till att investerare får en bättre förmåga att 
utnyttja den eventuella låg-risk anomalin, samt utvärdera placeringsalternativ med 
hänsyn till förhållandet mellan avkastning och risk.  
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Utifrån vår förförståelse upplever vi att studien bidrar till teoretisk kunskap inom 
forskningsområdet kapitalkostnad och debatten inom bankers kapitalstruktur, men även 
praktiskt till investerares avkastningskrav. 

2.7 Litteratursökning 
Studien som gjorts har grundats främst utifrån litteratursökning via Umeå 
Universitetsbibliotek. Databasen EBSCO Business Source Premier har framförallt 
används vid artikelsökningar. Ett annat sökverktyg som använts har varit Google 
Scholar. För att öka kvaliteten vid sökning efter akademiska artiklar har vi valt att göra 
avancerade sökningar. Ett exempel är att vi använt sökfunktionen ”peer reviewed”, 
vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Vid sökning efter väsentliga 
artiklar har vi använt av en mängd nyckelord, framförallt engelska nyckelord som 
bedömts vara till nytta för studien. Nyckelord som använts vid sökningen efter artiklar 
är Basel, Capital Requirements, Banks, Capital Structure, Modigliani-Miller, Cost of 
Capital, Capital Asset Pricing Model, Low risk anomaly, Low volatility anomaly, 
Behavioural Finance, Limits of Arbitrage samt Overconfidence och andra liknande 
begrepp. 
 
För relevansen av artiklarna har vi beaktat hur många gånger artikeln blivit citerad i 
andras arbeten. Vid genomgången av en relevant artikel har vi dessutom granskat 
referenslistan, detta för att undersöka vilka referenser de använt sig av för att hitta 
ytterligare betydelsefulla artiklar. Förutom vetenskapliga artiklar har litteratur sökts 
genom Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst. Böcker har främst använts i de 
metodologiska kapitlen, framförallt böcker som relaterar till de val vi gjort och till den 
statistiska undersökningen. 

2.8 Källkritik 
Källkritik handlar enligt Thurén (2005, s. 9) om att kontrollera fakta, och de flesta 
forskningsresultat inom samhällsvetenskapen utsätts för källkritisk analys. Johansson-
Lindfors (1993, s. 87) säger att det är väsentligt att utföra en källkritisk granskning både 
på det empiriska materialet och valet av teoretiska föreställningar. Vi har valt att kritiskt 
granska våra källor utifrån fyra kriterier som Thurén (2005, s. 13) ställt upp: äkthet, 
tidssamband, oberoende och tendensfrihet.  
 
Äkthet innebär att källan inte är förfalskad utan att den är vad den utger sig för att vara 
(Thurén, 2005, s. 19). Eftersom det är svårt att upptäcka om källan är falsk eller inte, har 
vi endast förhållit oss till en medvetenhet om att det kan förekomma och använt citerade 
arbeten och vetenskapligt granskade studier.  
 
Det andra kriteriet är tidssambandet, som innebär att det finns större skäl att tvivla på 
källan om det gått lång tid sedan artikeln publicerades (Thurén, 2005, s. 13). Eftersom 
vi utgått från Modigliani-Millers teori från 1958, är vi väl medvetna om teorins 
bristande aktualitet. Därför har vi även använt senare publikationer av Modigliani-
Miller samt studier som både förstärker och kritiserar deras ursprungsteori om 
kapitalstrukturens irrelevans. Men trots att Modigliani-Millers teori härstammar från 
1950-talet är den än idag omdiskuterad och relevant för forskning inom kapitalstruktur 
och dessutom ett klassiskt verk som inte går att bortse från inom företagsfinansiering. 
Aktualiteten för låg-risk anomalin är däremot hög, då samtliga studier inom ämnet 
publicerats 2000 och framåt, den senaste i januari 2014. Låg-risk anomalin drivs 
däremot av ett flertal faktorer som kan härledas tillbaka till 1979 med Kahneman & 
Tverskys prospektteori (eng. Prospect Theory), men där aktualiteten ändå klassas som 
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hög eftersom Behavioural Finance i vetenskapen fortfarande klassas som ett 
framväxande forskningsområde.  
 
Det tredje kriteriet är oberoende, vilket innebär att källan ”ska stå för sig själv”, 
nämligen att källan inte bör vara ett referat av någon annan källa (Thurén, 2005, s. 13). 
Här talar vi om primära och sekundära källor. En primär källa är en teori som forskaren 
själv svarar för den empiriska grunden och själv iakttagits vad som återges, medan en 
sekundärkälla grundas på forskarens resonemang och andras erfarenheter (Johansson-
Lindfors, 1993, s. 89). En sekundärkälla kan bygga vidare på en primärkällas resultat. 
Vid användning av Modigliani-Millers teori har vi frekvent hänvisat till primärkällan, 
men gällande låg-risk anomalin är det svårare. Inom detta forskningsområde bygger de 
flesta vetenskapliga studierna på andra redan studerade fenomen som kan driva låg-risk 
anomalin, exempelvis begränsningar för arbitrage och irrationella investerare. Därför 
har vi många källor inom låg-risk anomalins referensram, då vi kontinuerligt försökt 
återge primärkällan också.  
 
Det sista kriteriet är tendensfrihet, vilket betyder att man utgår ifrån att källan är 
opartisk och inte formad efter exempelvis politiska, ekonomiska eller personliga 
intressen (Thurén, 2005, s. 13). Vi har tagit hänsyn till detta kriterium genom att 
använda artiklar som har blivit publicerade i välkända tidskrifter och genom att använda 
vetenskapligt granskade databaser. Utöver detta har vi även välciterade arbeten vilket 
gör att vi finner oss trygga med att källorna inte är partiska.  
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3. Teoretisk referensram 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för den teoretiska referensram som studiens 
deduktiva ansats utgår ifrån. Först vill vi ge läsaren en förståelse för den svenska 
banksektorns tillsyn och beskriva Baselackorden bankerna måste följa. Sedan kommer 
vi redogöra för våra två övergripande teorier, först Modigliani-Millers teorem och 
sedan låg-risk anomalin. 
______________________________________________________________________ 
 
Figur 2 visar vårt teoretiska bidrag inom forskningsområdet kapitalkostnad. Vi 
använder oss av två övergripande forskningsområden vars grundläggande antaganden 
motsäger varandra, Modigliani-Miller och låg-risk anomali. Till hjälp behöver vi även 
studera kapitalkraven som ställs på banksektorn, och detta kommer vi göra enligt 
Baselackorden. Inom den teoretiska referensramen kommer vi även beröra ämnen från 
Behavioural Finance för att förklara vilka faktorer som driver låg-risk anomalin. Dock 
syftar figuren inte till att visa kausalitetssamband utan ämnar endast tydliggöra hur den 
teoretiska referensramen hänger samman. 
 

 
 

Figur 2. Forskningsområde 

 

3.1 Tillsyn och kapitalkrav 
För att ge läsaren en bild av de studerade bankerna ger vi här en kortare presentation om 
den svenska banksektorn och dess tillsyn. 
 
Den finansiella sektorn är av stor betydelse för Sveriges ekonomiska välfärd då den 
svarar för nästan 4 % av Sveriges BNP (Svenska Bankföreningen, 2013). Den 
finansiella sektorn erbjuder tjänster för både företag och privata hushåll, vilket är en 
förutsättning för tillväxt. Bankernas främsta uppgift är att ta emot sparande och erbjuda 
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lån, samt hantera olika typer av risker (Svenska Bankföreningen, 2013). Det finns totalt 
117 banker i Sverige uppdelade i bankaktiebolag, sparbanker (de flesta ägs av 
Swedbank), utländska och medlemsbanker (Svenska Bankföreningen, 2013). De 
svenska storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank har en stark 
ställning inom den svenska banksektorn, och de står för cirka 70 % av in- och 
utlåningen samt representerar cirka 80 % av de samlade bankaktiebolagens 
balansomslutning 2012 (Svenska Bankföreningen, 2013, s. 4). De svenska storbankerna 
kategoriseras som universalbanker, då de är representerade på den större delen av den 
finansiella marknaden och erbjuder alla typer av finansiella tjänster (Svenska 
Bankföreningen, 2013). 
 
De svenska storbankerna är välkapitaliserade. Nedan visas en illustration av 
kärnprimärkapital i förhållande till riskvägda tillgångar för europeiska banker i 
december 2010, och vi kan se att samtliga svenska storbanker har en 
kärnprimärkapitalrelation som ligger över 10 %. 

 
 

Figur 3. Kärnprimärkapital i Europeiska banker  
Källa: Svenska Bankföreningen (2011) 

 
Figur 3 är en illustration av jämförelsen mellan bankernas kärnprimärkapitalrelation. 
Vår studie fokuserar på primärkapitalrelationen, där i stället primärkapitalet mäts i 
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förhållande till de riskvägda tillgångarna. De fyra svenska storbankerna håller även en 
hög primärkapitalrelation som är över kraven enligt Basel III, där 
primärkapitalrelationen inklusive en kapitalkonserveringsbuffert bör ligga mellan 8,5 % 
- 11 %. I bokslutet 2013 rapporterade Handelsbanken en primärkapitalrelation på 21,5 
%, Nordea 15,7 %, SEB 19,20 % och Swedbank 19,60 %. 
 
Finansinspektionen och Riksbanken ansvarar för tillsynen av den finansiella sektorn och 
ser till att regler och förordningar efterlevs för att bevara den finansiella stabiliteten 
(Svenska Bankföreningen, 2013). Finansinspektionen har ansvarstillsyn för de företag 
som verkar på den finansiella marknaden, samtidigt som de har ett övergripande mål 
utöver finansiell stabilitet att verka för att skydda konsumenterna (Finansinspektionen, 
2014). Riksbanken har en mer övergripande uppgift att främja stabilitet genom att 
kontinuerligt analysera risker inom det finansiella systemet (Sveriges Riksbank, 2014). 
Ett viktigt åtagande för Riksbanken är även att granska utvecklingen inom de stora 
bankkoncernerna, dess låntagare och den totala makroekonomiska utvecklingen 
(Svenska Bankföreningen, 2013). 
 
Den finansiella sektorn i Sverige måste följa regler och lagar stiftade av Sveriges 
Riksdag, och utöver detta finns Finansinspektionens allmänna råd som inte är tvingande 
men rekommenderade för att bedriva en sund verksamhet (Svenska Bankföreningen, 
2013). 2010 presenterades Basel III ackordet (redogörs utförligt i nästa kapitel), som 
nyligen intogs i lagstiftning genom en politisk överenskommelse mellan rådet, 
Europaparlamentet och EU-kommissionen. Detta är de nya reglerna för kapital- och 
likviditetskrav kallat CRR/CRD IV-paketet som syftar till att förbättra systemviktiga 
bankers riskhanteringsförmåga genom att stärka bankernas kapitaltäcknings- och 
likviditetsposition (Europakomissionen, 2013). Sverige och övriga medelmsstater i EU 
implementerade lagstiftningen från januari 2014, vilket gör att de svenska bankerna är 
skyldiga att följa Basel III ackordet. Utöver dessa krav är de fyra storbankerna i Sverige 
skyldiga att ha minst en kärnprimärkapitalrelation på 10 % från januari 2013 och 
därefter 12 % från januari 2015. (Finansinspektionen, 2011) De svenska storbankerna 
uppfyller redan dessa krav.  
 
Som nämnts är det Finansinspektionen och Riksbanken som har ansvar för tillsynen av 
de fyra storbankerna. Eftersom det nya paketet för kapital- och likviditetskrav 
(CRR/CRD IV) har implementerat Basel III ackordet, är de svenska storbankerna 
skyldiga att följa Baselackorden. Nedan följer en beskrivning av Basel och ackorden 
som de svenska storbankerna måste följa.  

3.2  Basel  
Efter osäkerheter inom den finansiella marknaden etablerade centralbanken av G10 
länder 1974 en kommitté som kom att beröra regleringen av banker samt praxis för 
tillsynsmyndigheter (BIS, 2013, s. 1). Bankregleringen namngavs senare till 
Baselkommittén för banktillsyn. Målet med Baselkommittén var och är fortfarande att 
förbättra tillsynen samt kvaliteten på banker runt om i världen och därmed öka den 
finansiella stabiliteten (BIS, 2013, s. 1). För att förbättra de internationella bankerna 
utvecklades regler och standarder för att verka som riktlinjer, och genom detta 
uppmanar Baselkommittén tillsynsmyndigheterna samt bankerna att arbeta mot likande 
normer (BIS, 2013, s. 1).  
 
Till en början bildades ett dokument som kom att kallas ’Concordat’ vilket innehöll 
grundprinciper för tillsynsmyndigheter i länderna. Det som är mera välkänt och 
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förknippas med Baselkommittén är de så kallade Baselackorden (Basel I, II samt III). 
Nedan diskuteras de tre ackorden. 

3.2.1 Basel I: The Basel Capital Accord 
Basel I uppkom 1988 som en följd av att reglera bankernas kreditrisk. Huvudsyftet av 
kommittén var att etablera riktlinjer för kapitalkrav på banker, detta på grund av de 
ökade internationella riskerna. Här behandlades hur kreditrisk skulle mätas, både i och 
utanför bankens balansräkningar. Det första Baselackordet utvecklade ett minimumkrav 
på hur stor kapitalrelation banker skulle ha. Kapitalrelationen bestod av kapital i 
förhållande till riskvägda tillgångar. (BIS, 2013, s. 2) Med de riskvägda tillgångarna 
menas att bankers samtliga tillgångar multipliceras med en riskvikt, beroende på hur 
riskfylld tillgången är (Finansinspektionen, 2014). Det minsta kravet på 
kapitalrelationen skulle enligt första Baselackordet (BIS, 1988, s. 15) vara 8 % av 
riskvägda tillgångar. Dessa delades upp i primärkapital (eng. Tier 1) med några 
ytterligare poster samt supplementärt kapital (eng. Tier 2), där primärkapitalrelationen 
minst skulle vara 4 % av de riskvägda tillgångarna (BIS, 1988, s. 15).  
 
Ackordet kom eftersom att finjusteras till att även innehålla risker utöver kreditrisk och 
1996 introducerades marknadsrisken i Baselackordet. Marknadsrisken skulle likt 
kreditrisken förses med ett minsta kapitalkrav. 

3.2.2 Basel II: the New Capital Framework 
Som ett svar på brister i Basel I uppkom 2004 Baselkommittén med ett reviderat 
regelverk för kapitalkrav nämligen Basel II. Regelverket var bestående av tre 
huvudsakliga pelare: kapitaltäckningskrav, tillsynsbedömning samt informationskrav 
(BIS, 2013, s. 3). 
 
Pelare 1 
Den första pelaren i Basel II behandlar kapitaltäckningskravet. Syftet med pelaren är att 
banker ska hålla tillräcklig mängd kapital utifrån de riskvägda tillgångarna. Detta för att 
täcka eventuella förluster beroende på kredit-, marknads-, samt operativa risker som 
banken utsätts för. En förbättring mot Basel I var att kapitalrelationen numera skulle 
beräknas utifrån mer riskkänsliga metoder. (Finansinspektionen, 2014) Ett exempel är 
vid beräkningen av kapitalkrav för kreditrisken där hänsyn av de riskvägda tillgångarna 
även togs till vilken kreditbedömning motparten har (BIS, 2013, s. 19). För att 
exemplifiera, om banken ger ut företagslån skulle de under Basel I erhållas med en 
riskvikt på 100 % oavsett vilken kreditbedömning företaget har. Under Basel II kom 
detta att förbättras med hänsyn till kreditbedömning (BIS, 2006, s. 19).  
 
Pelare 2 
Pelare 2 behandlar tillsynsbedömning. Med detta menas att banker ska kunna bedöma 
sina risker som uppkommer samt hantera dessa. (Finansinspektionen, 2014). Vidare ska 
Finansinspektionen (2014) sedan granska samt utvärdera att kraven som ställs på 
bankerna är uppfyllda. 
 
Processen för tillsynsbedömningen bygger på fyra huvudsakliga principer som bland 
annat innebär att banker ska ha en process för att på ett bra sätt bedöma 
kapitalrelationen, samt bibehålla kapitalkravet. Finansinspektionen ska sedan granska 
och utvärdera bankens strategier samt att riktlinjer efterföljs. Om banker mot förmodan 
inte skulle följa de regler som efterfrågas ska tillsynsmyndigheten agera för en 
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förbättring. (BIS, 2001, s. 1-2) Banker förväntas enligt dessa principer agera utöver 
minimikapitalkravet.  
 
Pelare 3 
Den sista pelaren i Basel II berör informationskrav, som syftar till att uppmuntra 
marknadsdisciplin genom att utveckla ett antal krav för banker (Finansinspektionen, 
2014). Pelaren uppmuntrar banker att offentliggöra mer information vilket innebär att 
marknadsaktörer ska kunna tillgodogöra sig information om exempelvis kapital, 
riskexponering, processer och så vidare. Detta för att öka transparensen och 
tillförlitligheten på marknaden. (BIS, 2006, s. 226) 
 
Kraven för den totala kapitalrelationen förblir densamma under Basel II, alltså 8 % av 
de riskvägda tillgångarna. Primärkapitalrelationen ska vara minst 4 % av de riskvägda 
tillgångarna (BIS, 2006, s. 10-12).  

3.2.3 Basel III 
Som en effekt av den senaste finanskrisen 2008 visade det sig att brister förekom i 
Basel II. Därmed arbetade Baselkommittén fram Basel III, och en förbättring av Basel II 
var alltså en nödvändighet. Banksektorn var bestående av en alltför hög grad av 
skuldsättning, otillräckliga likviditetsbuffertar samt att riskerna inom banksektorn 
missbedömdes (BIS, 2013, s. 4). 
 
Basel III innebär att ett nytt regelverk arbetats fram där de tre pelarna etablerade under 
Basel II förstärks och förbättrats. Ackordet har även utvecklats till att inkludera nya 
omfattande krav. Ett övergripande mål med det nya regelverket är att stärka bankerna 
för att undvika nya finansiella kriser. Regelverket innebär att banker kommer behöva 
hålla mer kapital samt kapital av högre kvalitet. Något som utvecklats med Basel III till 
skillnad mot tidigare regelverk är att de uppstått helt nya krav på bankernas likviditet. 
(BIS, 2010c, s. 1) Basel III innehåller två nya former av regleringar mot 
likviditetsrisken. Den första är likviditetstäckningsgraden (LCR) som innebär att banken 
ska ha en likviditetsbuffert, alltså hålla tillräckligt mycket likvida tillgångar att nyttja 
under 30 dagar i ett stressat scenario (BIS, 2010c, s. 3). Den andra regleringen på 
likviditet rör den stabila nettofinansieringskvoten (NSFR) vilket innebär att bankens 
stabila skulder ska täcka de tillgångar som anses behöva stabil finansiering (BIS, 2010c, 
s. 25). Utöver dessa mått har även krav på nya buffertar utvecklats – 
kapitalkonserveringsbuffert samt kontracyklisk kapitalbuffert (BIS, 2013), vilket 
innebär att kraven på kapital höjts ytterligare. 
 
Under Basel III ändras kraven för kapitaltäckning som implementerats i EU under 
CRR/CRD IV-paketet (Europakommissionen, 2013). Den totala kapitalrelationen 
förblir 8 % av de riskvägda tillgångarna. Det som ändras är att det minsta kravet på 
primärkapitalrelationen kommer stiga från 4 % till 6 % samt att kravet på kvaliteten 
kommer höjas. Krav på kärnprimärkapitalrelationen ökar från 2 % till 4,5 % medan 
sekundärkapitalrelationen sjunker från 4 % till 2 %. Kravet på primärkapitalrelationen 
kommer gradvis implementeras under åren 2013-2019. (BIS, 2010a, s. 12) Svenska 
tillsynsmyndigheter anser att kapitalkravet för de fyra svenska storbankerna bör ligga 
högre än minimikravet enligt Basel III (Finansinspektionen, 2011). 
Kärnprimärkapitalrelationen med en kapitalkonserveringsbuffert sätts därmed för 
svenska banker till minst 10 % från 2013, och 12 % från 2015 medan det enligt reglerna 
för Basel III gäller en minsta nivå för kärnprimärkapitalrelationen med en 
kapitalkonserveringsbuffert (2,5 %) till 7 %. Förutom de riskvägda kapitalkraven införs 
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ett bruttosoliditetskrav. Kravet som införs 2018 innebär att bankers balansräkningar 
begränsas till hur stor del som får finansieras med skulder (BIS, 2010a, s. 61). 

3.3 Marknadseffektivitet 
Innan vi introducerar läsaren för Modigliani-Millers teorem om kapitalkostnaden är det 
väsentligt att vi först redogör för det viktiga antagandet om effektiva marknader och 
capital asset pricing model (CAPM). Detta för att läsaren ska kunna förstå 
beståndsdelarna och de bakomliggande antagandena i kapitalkostnaden.  
 
Begreppet marknadseffektivitet formaliserades av Eugene Fama (1970) i sin artikel 
’Efficient capital markets: A review of theory and empirical work’, där han 
sammanfattade tidigare forskning inom effektiva marknader till en testbar modell. Fama 
(1970, s. 384) säger att de flesta modellerna inom finansiering baseras på antagandet om 
marknadsjämvikt och ofta med de två parametrarna avkastning och risk, närmare 
bestämt att den förväntade avkastningen på en tillgång under marknadsjämvikt är en 
direkt funktion av dess risk. Hur risken definieras skiljer sig åt, men i CAPM som 
redogörs nedan, definieras risken som beta. Antagandet om marknadsjämvikt förutsätter 
att marknaden är effektiv, vilket innebär att all information på de finansiella 
marknaderna är inkluderade i priset på tillgången (Lim & Brooks, 2011, s. 69). Mer 
specifikt definierar den effektiva marknadshypotesen (EHM) en effektiv marknad som 
en där ny information snabbt och korrekt fullt återspeglas i det nuvarande priset på en 
tillgång (Lim & Brooks, 2011, s. 69). Eftersom all information antas återspeglas i priset 
är det omöjligt för en investerare att långsiktigt slå marknadsindex, och enda sättet att 
erhålla högre avkastning är genom att ta högre risk – eftersom avkastningen antas ha ett 
positivt linjärt samband med risken.  
 
Fama (1970, s. 387) nämner några villkor som är tillräckliga för en effektiv marknad. 
Dessa villkor är tillräckliga för marknadseffektivitet, men inte nödvändiga för att 
upprätthålla den: (1) Marknaden innehåller inga transaktionskostnader vid handel av en 
tillgång, (2) all tillgänglig information är åtkomlig utan kostnad för samtliga 
marknadsaktörer, samt (3) alla marknadsaktörer är överens om konsekvenserna av 
aktuell information för det aktuella tillgångspriset och distributionen av framtida priser 
– närmare bestämt att de har homogena förväntningar.  
 
Antagandet om marknadseffektivitet är grundläggande i CAPM och Modigliani-Millers 
teorem om irrelevant kapitalstruktur för kapitalkostnaden. För vidare fördjupning inom 
marknadseffektivitet hänvisar vi till Fama (1970) och Lim & Brooks (2011). Nedan 
redogörs kostnaden för eget kapital (även benämnt avkastningskravet för eget kapital), 
mätt som CAPM, som är en viktig komponent i beräkningen av kapitalkostnaden.  

3.4 Capital asset pricing model (CAPM) 
Sharpe (1964) och Lintner (1965) utvecklade CAPM som var en förlängning av 
Markowitz (1952, 1959) moderna portföljteori. Modellen syftar till att konstruera en 
teori om marknadsjämvikt för prissättning av aktier under risk (Sharpe, 1964, s. 425). 
För att CAPM ska kunna tillämpas grundar sig modellen i antagandet om att marknaden 
är effektiv där köpare och säljare pressar priserna till jämvikt, och att alla investerare 
har homogena förväntningar (Sharpe, 1964, s. 433-434). CAPM används än idag för att 
beräkna kostnaden för eget kapital och investerares förväntade avkastningskrav.  
 
Sharpe menade att en investerare ställs inför två typer av risk vid investeringar i aktier, 
systematisk och osystematisk risk. Osystematisk risk är den företagsspecifika risken 
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(även kallad idiosynkratisk risk) som investeraren kan diversifiera bort. Tvärtom gäller 
den systematiska risken kallad beta, vilken kan ses som marknadsrisken investerare inte 
kan diversifiera bort och förklarar aktiens volatilitet jämfört med marknadsindex. 
(Sharpe, 1964, s. 438-439) Eftersom den systematiska risken inte kan diversifieras bort 
står den förväntade avkastningen i proportion till beta (Sharpe, 1964, s. 438-439). 
CAPM-formeln definieras enligt följande: 
 

𝑅! =   𝑅! +   𝛽 𝑅! − 𝑅!                                                         𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  1 
Där: 
Re = Kostnaden för eget kapital (CAPM) 
Rf = Riskfria räntan 
β  = Beta 
Rm = Förväntade avkastningen för marknaden 
(Rm-Rf) = Riskpremie 
 
I Figur 4 nedan illustreras CAPM, där vi kan se att om beta är 0 är den förväntade 
avkastningen den riskfria räntan (rf). Den linjära funktionen benämns Security Market 
Line (SML), vilken visar det proportionella sambandet mellan aktiens avkastning och 
risk (mätt som beta). Punkten där beta är 1 illustrerar var aktiens förväntade avkastning 
är lika med marknadens förväntade avkastning. Riskpremien (EM-rf) illustreras som 
kompensation för risken. (Perold, 2004, s. 17) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4. Capital Asset Pricing Model  

Källa: Perold (2004, s. 18) 
 

3.5 Modigliani-Miller 
Modigliani-Miller teoremet behandlar ett företags kapitalkostnad, kapitalstruktur samt 
företagsfinansiering. Ett företags kapitalstruktur består av skulder, eget kapital eller en 
fördelning mellan de båda. Hur företagen väljer att finansiera sin verksamhet har 
omdiskuterats under årtionden. Företagen försöker ständigt hitta den optimala 
kombinationen som maximerar marknadsvärdet på företaget. Professorerna Franco 
Modigliani och Merton H. Miller kom att studera om kapitalstrukturen verkligen haft en 
påverkan på företagets värde och kapitalkostnad.  
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1958 publicerade Modigliani-Miller studien ’The Cost of Capital, Corporation Finance 
and the Theory of Investment’. Denna studie kom att lägga grunden för ett modernt 
tänkande kring företagsfinansiering och används än idag. Teoremet uppger att under 
antagandet om marknadseffektivitet kommer företagets värde vara oberoende av om 
företaget är finansierat med skulder, eget kapital eller både och. Modigliani-Miller 
teoremet kallas därför ofta också principen om kapitalstrukturens irrelevans. 
 
Modigliani-Miller (1958, s. 264) inleder sitt vetenskapliga arbete med att det inte finns 
någon tydlig teori som beskriver effekten av finansiell struktur på marknadsvärdet av ett 
företag samt hur dessa effekter kan observeras från marknadsdata. Syftet med deras 
studie var att utveckla en sådan teori samt se hur den påverkar kapitalkostnaden. 
Modigliani-Miller (1958) utvecklade två huvudsakliga propositioner som sedan används 
för att besvara problemet kring kapitalkostnaden. Propositionerna arbetades först fram 
utan hänsyn till skatter men kom sedan att utvecklas med hänsyn till skatter (1963). 
Proposition I utan skatt belyser att värdet på företaget är oberoende av dess 
kapitalstruktur, att ett företag utan skulder är lika mycket värt som ett med skulder 
(Modigliani & Miller, 1958, s. 268). Proposition II utan skatt anser att kostnaden för 
eget kapital ökar proportionellt med skuldsättningsgrad samt att kapitalkostnaden 
kommer hållas konstant (Modigliani & Miller, 1958, s. 271).  
 
Forskare har studerat Modigliani-Millers bidrag till företagsfinansieringen sedan 1958. 
Om propositionerna även kan appliceras på banker ifrågasätts eftersom deras 
kapitalstruktur är högt skuldfinansierad till skillnad från klassiska företag. Banker 
skiljer sig även jämfört med klassiska företag eftersom de täcks av statlig 
inlåningsgaranti och utsätts för reglerade kapitaltäckningskrav. Nedan beskrivs de 
grundläggande antaganden i Modigliani-Millers teorem, sedan en genomgående 
redogörelse för propositionerna samt kritik som riktas mot Modigliani-Miller. Kapitlet 
avslutas med att presentera de studier som testat Modigliani-Millers applicerbarhet på 
banker, och i interaktion med ökade kapitalkrav. 

3.5.1 Antaganden 
Modigliani-Millers teorem utgår från en mängd antaganden vid utformandet av de två 
propositionerna. Utgångspunkten är antagandet om effektiva marknader där det inte 
finns friktioner som transaktionskostnader eller konkurskostnader. Med effektiv 
marknad menar Modigliani-Miller att två tillgångar som är perfekta substitut till 
varandra i jämnvikt måste säljas till samma pris, därav gäller lagen om ett pris samt att 
de även generera samma avkastning på en effektiv marknad (Modigliani & Miller, 
1958, s. 268). Ett antagande som propositionerna I och II ursprungligen utgick från är 
att det inte existerade skatter. Senare, 1963, kom dock antagandet att justeras till att 
lägga större vikt till skatteeffekten. Vidare antas investerare agera rationellt samt kunna 
låna under samma villkor, exempelvis till samma ränta som ett företag (Modigliani & 
Miller, 1958, s. 274). 

3.5.2 Proposition I utan skatt 
Modigliani-Millers första proposition visar att marknadsvärdet av alla företag är 
oberoende av dess kapitalstruktur. De menar att värdet på företag bestäms av den 
vänstra sidan på balansräkningen inte av proportionen skulder och eget kapital som 
används för att förvärva tillgångarna (Modigliani & Miller, 1958, s. 268). Modigliani-
Miller menar att detta förhållande måste gälla för att möjligheten för arbitrage inte ska 
finnas på marknaden. Om proposition I inte håller kommer en investerare att kunna 
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köpa och sälja aktier och skulder, genom att sälja det dyrare och köpa det billigare samt 
göra en vinst, detta oberoende mot investerarens attityd mot risk (Modigliani & Miller, 
1958, s. 269). När andra investerare upptäcker detta kommer de överprissatta aktierna 
sjunka i värde samt de underprissatta stiga. Det skulle leda till jämnvikt på marknaden 
och därmed eliminera avvikelsen av marknadsvärdena mellan företagen. Företagen 
skulle alltså värderas till samma värde (Modigliani & Miller, 1958, s. 268-269). Detta 
bevisar Modigliani-Miller (1958, s. 269-270) genom att titta på två företag: Företag U 
som enbart finansieras med eget kapital och Företag L som finansieras med eget kapital 
samt skulder. Värdet på Företag VL är högre än företaget som enbart finansieras med 
eget kapital VU. Anta att en investerare håller aktier i Företag VL. Den totala 
avkastningen kommer vara avkastning på aktierna minus räntekostnaderna på 
skulderna. De visar att avkastningen för de två olika företagen kommer vara densamma, 
genom att investerarna själva kan låna och sedan investera i företaget utan skulder. 
Varför skulle investeraren ta risken att investera i ett skuldsatt företag om denne själv 
kan låna till samma ränta och investera i företaget utan skulder? Företaget med skulder 
kan alltså inte kräva en högre premie än företaget utan skulder, eftersom ingen då skulle 
investera i företaget med skulder. Detta gäller under antagandet att investeraren lånar till 
samma villkor som företaget. Värdena på företagen oavsett kapitalstruktur kommer vara 
densamma. Det som avgör värdet är företagets tillgångar. Sammanfattningsvis är 
Modigliani-Millers proposition I: 

 
𝑉! =   𝑉!                                                𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  2 

 
Där: 
VU= Marknadsvärdet på ett obelånat företag 
VL= Marknadsvärdet på ett belånat företag 
 
För ökad förståelse hänvisar vi läsaren till Exempel 1 i Appendix 1.  

3.5.3 Proposition II utan skatt 
Från proposition I utvecklade Modigliani-Miller proposition II. Proposition behandlar 
kostnaden för eget kapital i företag vars kapitalstruktur involverar skulder (Modigliani 
& Miller, 1958, s. 271).  

 

𝑟! =   𝑟! + 𝑟! − 𝑟!
𝐷
𝐸                                         𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  3 

Där: 
rE = Kostnaden för eget kapital  
rA = Förväntad kostnad för företagets portfölj bestående av eget kapital och skulder. 
rD = Kostnad för skulder  
D = Skulder 
E = Eget kapital 
D/E = Skuldsättningsgrad 
	  
Ekvation 3 visar att kostnaden för eget kapital (rE) ökar i proportion till en högre 
skuldsättningsgrad (D/E). När företaget endast finansieras med eget kapital kommer 
kostnaden för eget kapital (rE) vara detsamma som rA. När företaget istället inkluderar 
skulder i sin finansiering kommer aktieägarna kräva en premie i form av (rA-rD)D/E, 
detta för att kompenseras för den extra risk det innebär att investera i ett företag med 
skulder. (Modigliani & Miller, 1958, s. 271) Poängen med MM teoremet är att rA är 
oberoende av företagets kapitalstruktur och hålls konstant. Ekvationen illustreras nedan: 
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𝑟! =   
𝐷

𝐷 + 𝐸 𝑟! +
𝐸

𝐷 + 𝐸 𝑟!                                         𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  4 
 
Ekvation 4 är även känd som företagets totala kapitalkostnad (rA) även kallad WACC 
(Weighted Average Cost of Capital). Den totala kapitalkostnaden är som tidigare 
nämnts den avkastning som företagets skulder och egna kapital måste generera. 
Kapitalkostnaden är den ränta som används av företag vid investeringsbeslut, där 
investeringen bör generera en avkastning som är högre än företagets kapitalkostnad för 
att investeringen ska vara lönsam (Modigliani & Miller, 1958, s. 264). Enligt 
proposition II kommer kapitalkostnaden att hållas konstant utifrån de antaganden som 
arbetats fram, och kapitalkostnaden är därmed irrelevant till företagets kapitalstruktur 
(Modigliani & Miller, 1958, s. 276). 
 
Som Figur 5 nedan visar kommer kostnaden för eget kapital (rE) stiga proportionellt när 
skuldsättningsgraden (D/E) ökar. Kostnaden för skulderna (rD) antas till en början vara 
riskfria, vilket gör att den är oberoende av en ökad skuldsättningsgrad. När företaget 
ökar sin skuldsättningsgrad, alltså lånar mer, kommer risken för fallissemang öka vilket 
gör att företaget kommer bli skyldiga att betala en högre ränta på sina skulder. Enligt 
proposition II kommer rE därmed inte stiga i lika hög grad. Detta beror på att när 
skulderna når en viss gräns kommer mer risk att överföras från aktieägare till ägare av 
företagets skulder. (Brealey et al., 2011, s. 456-457)  
 
 
 
 
 

	  
	  
 
	  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 5. Konstant kapitalkostnad  
Källa: Brealey et al., (2011, s. 438) 

 
Redan i Modigliani-Millers artikel från 1958 diskuterades utvecklingar till de 
grundläggande propositionerna, bland annat skattekostnader för företagen. Här togs 
hänsyn till att företagen fick göra avdrag för ränta på de skattepliktiga vinsterna 
(Modigliani & Miller, 1958, s. 272). Modigliani-Miller kom 1963 ut med artikeln 
’Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: a Correction’, där de beskriver att 
skattefördelarna av att finansiera företaget med skulder är större än de antog i sin artikel 



	   23	  

från 1958. Dock kom fortfarande samma grundantaganden att gälla. 

3.5.4 Proposition I med hänsyn till skatt 
Modigliani-Millers proposition I (1958) utgick från antagandet att skatter inte 
existerade. I artikeln som gavs ut 1963 justerades dock proposition I till att inkludera 
skatter. Modigliani-Millers proposition I med skatter blir således: 
 

𝑉! =   𝑉! +   𝜏𝐷!                                                𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  5 
 
Där: 
T = Inkomstskatt på företaget 
DL= Skulder på det belånade företaget 
 
Likt proposition I i ursprungsartikeln bevisar Modigliani-Miller (1963, s. 435-437) att 
förhållandet i jämvikt måste gälla, annars kommer investerare agera tills jämnvikt 
uppnås. Ett företag som finansierar sig med skulder och eget kapital (VL) kommer 
därmed vara högre värderat än ett företag som endast finansierar sig med eget kapital 
(Modigliani & Miller, 1963, s. 435-437). Resonemanget beror på den skattelättnad i 
form av skattesköld företaget som finansierar sig via skulder erhåller. Detta innebär att 
ett företag kan öka i värde genom öka mängden skulder och på så vis erhålla en större 
skattesköld, det vill säga minska andelen skatt.  

3.5.5 Proposition II med hänsyn till skatt 
Modigliani-Miller utvecklade även proposition II (1963) (Ekvation 3) med hänsyn till 
skatter: 
 

𝑟! =   𝑟! + 𝑟! − 𝑟! 1− 𝜏
𝐷
𝐸                               𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  6 

 
Proposition II med hänsyn till skatt medför att en ökning i skuldsättningsgraden (D/E) 
leder till att kostnaden för eget kapitalet (rE) ökar, men i en lägre takt än vad 
propositionen II ursprungligen visade. Detta genom att propositionen innehåller en 
skattesköld (1-T). Ju mer företaget lånar desto större skattesköld erhåller de och kan på 
så sätt öka värdet på företaget. (Modigliani & Miller, 1963, s. 439) 
 
Utifrån de utvecklade propositionerna med hänsyn till skatt, påverkas även den totala 
kapitalkostnaden (WACC) för företagen (se Ekvation 4). Räntan på skulder är 
avdragsgilla från skattemässig inkomst. Kapitalkostnaden kommer med hänsyn till skatt 
att sjunka. Ju mer företaget lånar, desto lägre kommer kapitalkostnaden att bli. 
(Modigliani-Miller, 1963, s. 439) Modigliani-Miller (1963, s. 439-440) hävdar att det 
som förändras är att kostnaden för skulder (rD) blir lägre än vad originalartikeln visade, 
på grund av skattelättnaden. Vidare menar Modigliani-Miller att en investering inte kan 
vara till 100 % skuld eller eget kapital-finansierad även om en 100 % skuldfinansiering 
på grund av skattelättnaden skulle vara det optimala (Modigliani & Miller, 1963, s. 
441). 

3.5.6 Personliga skattekostnader 
År 1977 kom Miller ut med artikeln ’Debt and Taxes’ där han utvecklade det tidigare 
teoremet med betydelsen av personliga skattekostnader. I artikeln nämns tre former av 
skatter; företagsskatt (TC), personlig skatt på ränteintäkt (TbB) samt personlig skatt på 
eget kapital, det vill säga utdelning och realisationsvinst (TpS). I ursprungsartikeln av 
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Modigliani-Miller (1958) bevisade forskarna att i jämnvikt var marknadsvärdet på 
företagen irrelevant till dess kapitalstruktur. När hänsyn till företagsskatt där företagen 
får skattelättnader via skuldfinansiering, skulle dock värdet på företag ökas genom 
användandet av skuldfinansiering (Modigliani-Miller, 1963, s. 439). Samtidigt menar 
annan forskning att ett ökat användande av skulder skulle medföra en ökad risk för 
fallissemang. Miller (1977, s. 262) ämnar trots detta bevisa att marknadsvärdet på 
företag fortfarande är oberoende av dess kapitalstruktur. Modigliani-Miller (1963, s. 
441) menar att med hänsyn till skatter skulle en optimal kapitalstruktur kunna nås med 
100 % skuldfinansiering, även om det inte tekniskt sett är möjligt. Vad som anses vara 
en optimal kapitalstruktur är ett väldigt omdiskuterat ämne inom företagsfinansiering.  
 
Nackdelen med skuldfinansiering är att skuldinvesterare blir försedda med en personlig 
skatt på deras ränteintäkter, vilket skulle innebära att skuldinvesterare kommer kräva en 
högre avkastning på skulder (rD) än när hänsyn inte tas till personliga skatter (Miller, 
1977, s. 267-268). Vidare menar Miller (1977, s. 267-168) att när företagen tvingas 
betala en högre kostnad före skatt vid skuldfinansiering kommer nyttan med 
skattelättnaden via skuldfinansiering avta. Eftersom den personliga skatten på 
ränteintäkterna ses som en nackdel för skuldinvesterare måste avkastningskravet på 
skulder (rD) innan skatt vara högre än tidigare för att kompenseras för egna 
skattekostnader i form av personlig skatt (Miller, 1977, s. 267-268). När hänsyn tas till 
personliga inkomstskatter samt företagsskatt, menar Miller (1977, s. 267-268) att så 
länge följande formel är tillfredsställd är fortfarande propositionen om irrelevant 
kapitalstruktur aktuell: 
 

1− 𝑇!" = 1− 𝑇!" 1− 𝑇!                                     𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  7 
 
Där: 
TC = Företagets skatt 
TbB = Personlig skatt på ränteintäkt 
TpS = Personlig skatt på eget kapital (utdelning samt realisationsvinster) 
 
Om den personliga skatten på eget kapital istället skulle vara lägre än den personliga 
skatten på ränteintäkter, skulle nyttan med skuldfinansiering försvinna eller till och med 
bli negativ (Miller, 1977, s. 267). Företagen bör därmed finansiera sig med skulder 
endast och så länge följande förhållande gäller:  
 

1− 𝑇!" > 1− 𝑇!" 1− 𝑇!                                     𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  8 
 
Propositionerna som Modigliani-Miller utvecklade för över 50 år sedan, idag även 
kallade MM propositionerna har spritt sig över hela finansieringsfältet och sträcker sig 
från allt inom banker, skattepolitik till internationell finansiering. Än idag används 
Modigliani-Millers teorem inom företagsfinansiering och är en väl framstående teori. 
Miller (1988, s. 100) menar dock 30 år efter att ursprungsartikeln publicerats att 
”Looking back now, perhaps we should have put more emphasis on the other, upbeat 
side of the "nothing matters" coin: showing what doesn't matter can also show, by 
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implication, what does.2” Forskare har sedan 1958 använt, utvecklat och kritiserat 
Modigliani-Millers grundteorier.  

3.6 Kritik mot Modigliani & Miller teoremet 
Ett av problemen med Modigliani-Miller teoremet är alla de antaganden som teoremet 
står under. Enligt Stiglitz (1969, s. 784) riktas mest kritik mot Modigliani-Millers 
antaganden om konkurs. För de första menar Stiglitz att kostnaden för skulder (rD) bör 
stiga vid ökad skuldsättning, till skillnad mor Modigliani-Miller som menar att 
kostnaden för skulder till en början antas vara riskfria (Brealey et al., 2011, s. 456-457). 
Vidare menar Stiglitz att värdet på företaget kan variera när skuldsättningen ändras som 
en konsekvens av en eventuell konkurs. Sannolikheten för konkurs bör alltså beaktas 
och därmed ifrågasätts antagandet om en effektiv marknad. (Stiglitz, 1969, s. 789) 
Miller (1977, s. 262) menar dock att konkurskostnader samt agentkostnader existerar, 
men att dessa kostnader är oproportionerligt små i förhållande till de skattebesparingar 
som en ökad skuldfinansiering innebär.  
 
Antaganden om rationella investerare har också berörts av en mängd forskare, även 
Modigliani-Miller. Miller (1977, s. 272) försvarar antagandet om rationella investerare. 
Miller menar att det har visat sig att modeller som bygger på rationellt beteende 
generellt leder till bättre prognoser och förklaringar. 
 
Modigliani-Miller utrycker att den långsiktiga kapitalstrukturen för ett företag kommer 
bestå av en blandning av eget kapital samt skulder (Modigliani & Miller, 1963, s. 441). 
Det diskuteras också om att vid ökad skuldsättning erhåller företaget skattelättnad, 
vilket ökar värdet på företaget. Kritik mot Modigliani-Miller riktas dock mot att de inte 
tydligt anger en rimlig skuldsättningsgrad. De ignorerar osäkerheten med en hög 
skuldsättningsgrad i termer av kostnad för konkurs, då de står under antagandet om inga 
konkurskostnader. Vidare finns det forskare som menar att det inte finns en optimal 
kapitalstruktur som gäller för alla företag. Wald (1999, s. 161) menar att valet av 
kapitalstruktur beror på en rad faktorer som bland annat skattepolicy, risk, tillväxt, samt 
storlek på företag, vilket motsäger Modigliani-Millers teori om en irrelevant 
kapitalstruktur.  

3.7 Modigliani-Miller applicerat på banker 
Något som har lyfts fram till debatt igen på senare år i ljuset av ökade kapitalkrav är 
bankers kapitalstruktur. Å ena sidan är banker oroliga för ökade kostnader med ökade 
kapitaltäckningskrav, medan andra argumenterar för att banker missar att beräkna 
fördelarna av att hålla extra kapital (Birchler & Jackson, 2012, s. 27).  Mervyn King, 
chef för den brittiska centralbanken, uttalade i oktober 2012 att: “The cost of capital 
overall is much less sensitive to changes in the amount of debt in a bank’s balance sheet 
than many bankers claim – a proposition demonstrated forcefully by professors 
Modigliani and Miller over 50 years ago.3” (King, 2012, citerad i Birchler & Jackson, 
2012, s. 27) Här hänvisar Mervyn King till Modigliani-Miller proposition II (1958) om 
att kapitalkostnaden är oberoende av ett företags kapitalstruktur. Dock ifrågasätter 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Översatt till svenska: ”Om vi ser tillbaka, kanske vi skulle ha lagt större vikt på den andra, positiva 
sidan av ”irrelevans-myntet”: att visa vad som inte har betydelse kan också visa, underförstått, vad som 
har det.” 
 
3 Översatt till svenska: ”Kapitalkostnaden är mycket mindre känslig för förändringar av andel skulder i 
en banks balansräkning än vad många bankirer hävdar – en proposition som med kraft demonstrerades 
av professorerna Modigliani-Miller för över 50 år sedan.” 
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många utövare inom banksektorn validiteten av Modigliani-Millers propositioner och 
hur de appliceras på banker (Birchler & Jackson, 2012, s. 27). Juks (2010, s. 23) hävdar 
att kritiken till kapitalstrukturens irrelevans grundar sig i att banker inte har samma 
karaktär som klassiska företag. Banker är unika genom att de har ett speciellt sätt att 
finansiera sig med en hög skuldsättningsgrad, till skillnad från traditionella företag.  
 
Som nämnts gäller Modigliani-Miller propositionerna under ett antal antaganden, 
exempelvis effektiva marknader, inga skatter eller transaktionskostnader. Många 
forskare har studerat dessa antaganden och funnit att kränkningar av dem gör att 
kapitalstrukturen faktiskt påverkar företagets värde, till skillnad från vad Modigliani-
Miller hävdar (Birchler & Jackson, 2012, s. 29). Juks (2010, s. 23) menar även att när 
det gäller Modigliani-Millers applicerbarhet på banker tillkommer även faktorer som att 
banker kan finansiera sig med inlåning från allmänheten som är garanterad av staten.  
 
I genomsnitt har de svenska bankerna skulder i förhållande till tillgångar på ca 96 % och 
en relation mellan eget kapital i förhållande till tillgångar på 4 % (mörkgrått) Juks 
(2010, s. 23), se Figur 6. 
 

 
Figur 6. Eget kapital i förhållande till tillgångar för svenska banker  

Källa: Juks (2010, s. 24) 
 
Eftersom banker har så hög skuldsättningsgrad finns det fördelar med det i jämförelse 
med att finansiera sig med eget kapital. Som nämnts, är ett vanligt argument till varför 
banker föredrar skulder framför eget kapital är att kostnaden för skulder (rD) är lägre än 
kostnaden för eget kapital (rE), vilket gör det billigare att finansiera sig med skulder. 
Enligt Juks (2010, s. 25) har kostnaden för eget kapital (mätt med ROE) i genomsnitt 
varit 9-10 % högre än kostnaden för att finansiera sig med skulder. Juks (2010, s. 25) 
menar dock att detta antagande är vilseledande och att de enda skälet att aktieägare 
kräver högre avkastning är eftersom deras investering är mer riskfylld än 
skuldinvesterarnas. Figur 7 illustrerar skillnaden mellan kostnaden för skulder (i grått) 
och kostnaden för eget kapital (ROE) (i blått) för svenska banker, och visar tydligt att 
kostnaden att finansiera sig med skulder är lägre än eget kapital.  
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Figur 7. Kostnaden för eget kapital och skulder för svenska banker  

Källa: Juks (2010, s. 25) 
 
Juks (2010, s. 27) nämner att en annan fördel med skuldfinansiering är relaterad till 
skatter, nämligen skatteskölden. Räntekostnaderna är avdragsgilla från skattemässig 
inkomst medan utdelning inte är avdragsgill, vilket gör att skuldfinansiering är 
fördelaktigt (Juks, 2010, s. 27). Den mest framträdande förklaringen till varför banker 
finansierar sig med skulder istället för eget kapital är statliga garantier. Att vara högt 
skuldfinansierade innebär en hög risk för traditionella företag medan banker inte i lika 
hög utsträckning möter samma risk eftersom de klassas som too-big-to-fail. Banker har 
till skillnad från vanliga företag en viktig roll för hela ekonomin, vilket gör att staten 
inte kan undvika att hjälpa systemviktiga banker. (Juks 2010, s. 29)  
 
Att Modigliani-Miller teoremet inte skulle vara applicerbar på banker menar kritiker 
delvis beror på att banker inte är traditionella företag. Miller (1995, s.486) antyder att 
människor kan föreställa sig en bank med 95 % skulder och 5 % eget kapital, men inte 
en bank med 95 % eget kapital och 5 % skulder. Anledning till att det anses vara 
omöjligt är att kostnaden för eget kapital (rE) är högre än för skulder, vilket gör att det 
skulle vara alltför dyrt att finansiera sig med eget kapital. Här menar Miller att det som 
blir fel i antagandet är att kostnaden för eget kapital (rE) ses som ett fast nummer men 
att det egentligen är en funktion av både risk och mängden skulder i kapitalstrukturen 
(Miller 1995, s. 486). Miller (1995 s. 484) menar i sin artikel ’Do the MM propositions 
apply to banks?’ att höja eget kapital kan vara ett dyrt finansieringsalternativ, speciellt 
för mindre banker. Dock håller Modigliani-Miller propositionerna om de är förstådda på 
rätt sätt. Propositionerna är ex ante och innebär att ha eget kapital, inte att höja eget 
kapital. Detta argument har uppdagats i debatten om ökade kapitalkrav, och dess 
påverkan på bankernas kostnad för kapitalstrukturen. 

3.7.1 Modigliani-Miller och ökade kapitalkrav 
Pfleiderer (2010, s. 5) nämner att diskussionen om bankernas kapitalstruktur ofta skapar 
förvirring mellan avkastning och relationen till värde. Exempelvis, i liknelse med Miller 
(1995, s. 486), antas det ibland att kostnaden för eget kapital (rE) är ett fast nummer som 
inte påverkas av bankernas andel skulder. Eftersom aktieägare bär en stor del av 
bankernas risk kräver de högre avkastning som gör det egna kapitalet dyrt i förhållande 
till skulder, vilket rättfärdigar banker att hushålla med finansiering med eget kapital i 
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stället för skulder. Dessa argument hävdar Pfleiderer (2010, s. 5) är falska och 
missledande och poängterar vikten av att Modigliani-Miller teoremet är relevant i 
diskussionen om bankernas kapitalstruktur och ökade kapitalkrav. Om Modigliani-
Miller teoremet avfärdas gälla på banker, avfärdas därmed Modigliani-Miller principen 
om irrelevant kapitalstruktur, att under antagandet om effektiva marknader (inga 
friktioner som exempelvis skatter och transaktionskostnader) är kapitalstrukturen 
irrelevant för värdet på företaget. Eftersom marknaden faktiskt innehåller friktioner kan 
inte irrelevansprincipen appliceras på alla företag, men Pfleiderer (2010, s. 5) hävdar 
dock att trots detta kan Modigliani-Miller inte avfärdas helt. En naturlig följd av detta är 
att om förändringar i kapitalstruktur eller kapitalkrav påverkar värdeskapandet av 
banker, måste det vara eftersom marknadsfriktionerna i sin tur är påverkade av 
kapitalstruktur och kapitalkrav (Pfleiderer, 2010, s. 6). 
 
Argumenten som banker använder är därmed enligt Pfleiderer (2010, s. 6) missledande 
och falska eftersom de missar det viktigaste i debatten kring bankernas kapitalstruktur, 
att identifiera de friktioner, sociala kostnader och fördelar med ökade kapitalkrav och 
förändrad kapitalstruktur. Pfleiderer (2010, s. 8) exemplifierar Modigliani-Miller på 
banker genom detta exempel: ”Om en man har 20 dollar i sin vänstra ficka och 20 
dollar i sin högra ficka och blir förfrågad att överföra 10 dollar från den ena fickan till 
den andra, så kommer han fortfarande ha totalt 40 dollar, om inte något var förlorat 
eller vunnit vid överföringen på grund av friktioner.” Det viktiga är att identifiera de 
friktioner som påverkar nettovärdet av mannens kontanter, liknande debatten om 
bankernas kapitalstruktur och kapitalkrav. 
 
Forskare har testat om Modigliani-Miller är applicerbar på banker genom att testa om 
förändringar i kapitalstruktur leder till motsvarande förändringar av kostnaden för eget 
kapital (rE) och skulder (rD) enligt irrelevansprincipen. På senare år har debatten om 
Modigliani-Miller växt tillsammans med den ökade debatten om kapitalkrav på banker. 
Resultat från studier visar att Modigliani-Miller delvis kan antas hålla (Birchler & 
Jackson, 2012, s. 29). I USA fann Elliot (2009, s. 1) och Kashyap et al. (2010, s. 33) att 
kostnaderna av ökade kapitalkrav är väldigt blygsamma, och i Storbritannien fann Miles 
et al. (2013, s. 30-31) att de marginella fördelarna överskred de marginella kostnaderna 
med en nivå på kapitalet motsvarande 20 % av riskvägda tillgångar i brittiska banker.  
	  
Junge & Kugler (2012, s. 4) beskriver att banker ofta hävdar att ökade kapitalkrav 
skulle höja kostnaden att finansiera sig och minska utlåningen till allmänheten som en 
följd. Detta baseras på uppfattningen att eget kapital antas vara dyrare än skulder och 
som nämnts tidigare att kostnaden för eget kapital antas vara ett fast nummer. Under 
dessa förhållanden skulle ökade kapitalkrav leda till ökade kapitalkostnader för 
bankerna, samt att bankerna kan överföra de ökade kostnaderna på kunderna. (Junge & 
Kugler, 2012, s. 4) Denna uppfattning kränker Modigliani-Miller teoremet eftersom en 
ökning i kapital sänker risken i banken och därmed kostnaden för eget kapital. Junge & 
Kugler (2012, s. 19) testade de kvantitativa effekterna av ökade kapitalkrav på 
schweiziska systemviktiga banker, och fann att kostnaderna för ökade kapitalkrav är 
näst intill obefintliga. Däremot var de ekonomiska fördelarna på längre sikt högre och 
visade en signifikant lägre sannolikhet för bankkriser.  
 
Som förklarats ovan är debatten om bankernas kapitalstruktur aktuell och Modigliani-
Millers teorem från över 50 år sedan sätts igen på tapeten. Modigliani-Millers 
applicerbarhet på banker diskuteras utifrån de grundläggande antagandena och de 
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ytterligare aspekterna att banker har statlig inlåningsgaranti och utsätts för ökade 
kapitalkrav, något som Modigliani-Miller inte beaktade 1958.  

3.8 Låg-risk anomali 
I denna del ämnar vi förklara låg-risk anomalin som är ett resultat av 
marknadsineffektivitet, till skillnad från Modigliani-Miller teorin och CAPM-modellen 
som bygger på marknadseffektivitet. Vi börjar med att beskriva varför CAPM 
ifrågasätts, och varför låg-risk anomalin kränker de grundläggande principerna om risk 
och avkastning. Sedan fortsätter vi med att förklara vilka faktorer som driver låg-risk 
anomalin och var forskare funnit bevis för anomalin.  
 
På en effektiv marknad kan investerare endast generera en avkastning högre än 
genomsnittet genom att ta högre risk. Aktier med högre risk ger genomsnittligt högre 
avkastning och aktier med lägre risk ger längre avkastning. (Baker et al., 2011, s. 40) 
Detta grundar sig i Sharpes CAPM-modell där den förväntade avkastningen är 
proportionell till den systematiska risken, beta. Det hävdas alltid finnas en avvägning 
mellan risk och avkastning. (Sharpe, 1964, s. 425) Dock har flera studier bevisat att det 
positiva förhållandet mellan risk och avkastning enligt CAPM inte håller, utan att 
mönstret har varit svårt att finna i data (Baker et al., 2013, s. 1). Baker et al. (2011, s. 
40) fann under åren 1968-2008 att låg-volatilitet och låg-beta portföljer genererar en 
högre genomsnittlig avkastning, vilket strider mot den grundläggande principen att risk 
kompenseras med högre förväntad avkastning enligt CAPM. Marknadseffektiviteten 
ifrågasätts även om enklare investeringsstrategier genererar en avkastning i likhet med 
marknaden, men med en lägre systematisk risk (Blitz & van Vliet, 2007, s. 112).  
 
Redan på 1970-talet testades CAPM-modellens validitet. Friend & Blume (1970), Black 
et al. (1972), och Haugen & Heins (1975) fann att förhållandet mellan risk och 
avkastning inte var positivt linjärt utan snarare flackt, vilket leder till att CAPM 
överskattar (underskattar) den förväntade avkastningen för höga (låga) betavärden. 
Haugen & Heins (1975, s. 777) undersökte aktier på New York Stock Exchange 
(NYSE) från 1926-1971 och noterade att förhållandet mellan risk och avkastning till 
och med verkade inverterat. Resultaten av studien stödjer inte den grundläggande 
principen om att den systematiska risken vid en investering ska kompenseras med en 
premie, utan att portföljer med lägre risk har genererat högre genomsnittlig avkastning 
än portföljer med risk (Haugen & Heins, 1975, s. 782). Fama & French (1992, s. 429) 
kom att utveckla Haugen & Heins analys till åren 1963-1990 och fann att förhållandet 
var flackt även under senare decennier.  
 
Ifrågasättandet av det positiva förhållandet mellan risk och avkastning har på senare tid 
växt fram inom området låg-risk anomali (även kallad låg-beta anomali eller låg-
volatilitets anomali). Låg-risk anomali innebär att aktier med högre beta tenderar att 
generera lägre avkastning, samt att aktier med lägre beta tenderar att generera högre 
eller lika hög avkastning som aktier med högre beta (Baker & Wurgler, 2013, s. 6). Låg-
risk anomalins omfattning och robusthet undersöktes av Ang et al. (2006, s. 296) som 
också fann att aktier med hög volatilitet hade låg genomsnittnig avkastning. För att 
exemplifiera denna låg-risk anomali undersökte Baker et al. (2013, s. 1)  att en dollar 
investerad 1968 i en portfölj av amerikanska aktier med låg beta växte till 81,66 dollar 
2012, medan en dollar investerad i en portfölj av amerikanska aktier med hög beta 
endast växte till 9,76 dollar. Denna låg-risk anomali är ett resultat av 
marknadsineffiktivitet.  
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Blitz & van Vliet (2007, s. 103) använde FTSE World Developed index med ungefär 
2000 aktier i ett sampel som sträckte sig från 1985-2006, för att bevisa att hög-risk 
aktier är oattraktiva för investerare samt att låg-risk aktier är attraktiva. Detta styrker ett 
negativt förhållande mellan risk och avkastning. Blitz & van Vliet (2007, s. 104-105) 
delar in lika viktade decentil-portföljer genom att ranka aktierna efter historisk 
volatilitet och avkastning. Top decentilen innehåller låg-risk aktier (låg volatilitet och 
lägre beta) och genererar över genomsnittlig avkastning. Figur 8 visar att resultatet av 
de viktade portföljerna tydligt kränker CAPM-modellens förhållande mellan risk och 
avkastning samt Security Market Line (SML) (Blitz & van Vliet, 2007, s 106). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 8. Empiriskt jämfört med teoretiskt förhållande mellan beta och avkastning  

Källa: Blitz & van Vliet (2007, s. 106) 
 
Som Figur 8 visar har låg-risk aktierna i D1 lägre beta och högre avkastning än 
marknaden, och påvisar ett positivt alfa. Alfa är överskottet mellan den realiserade 
avkastningen och den förväntade avkastningen, mätt som CAPM. Hög-risk aktierna i 
D10 (högre volatilitet och högre beta) har lägre avkastning än marknaden och D1. Detta 
förhållande bekräftar låg-risk anomalin i Europa, USA och Japan. Blitz & van Vliet 
(2007, s. 105) finner även att låg-risk portföljerna underpresterar marknaden under 
uppåtgående trender, men överpresterar marknaden under nedåtgående trender. Hög-
risk portföljerna visar ett motsatt förhållande, de överpresterar marknaden under 
uppåtgående trender, men underpresterar marknaden under nedåtgående trender. 
Avkastningen under uppåtgående trender är dock inte tillräcklig för att kompensera för 
de nedåtgående trenderna.  

3.9 Behavioural Finance 
Flera studier har på senare år försökt förklara låg-risk anomalin, vilken kan förklaras ha 
rötter inom Behavioural Finance teorin. Behavioural Finance är ett aktuellt 
forskningsområde som undersöker den reella finansiella marknaden med hänsyn till de 
psykologiska dimensionerna vid en investering (Schinckus, 2011, s. 17). Teorin är ett 
resultat av tvärvetenskaplig konvergens av ekonomi och kognitiv psykologi och hänför 
sig till hur psykologiska effekter påverkar den finansiella marknaden, och närmare hur 
människans beteende påverkar prissättning av tillgångar (Schinckus, 2011, s. 7). Enligt 
Shefrin (2002, s. 5) citerad i Schinckus (2011, s. 8) finns det tre breda teman som 
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studier inom Behavioural Finance bygger på. Det första förklarar existensen av de 
psykologiska systematiska fel som påverkar människans beslutsprocess, vilket påvisar 
den enskilde investerarens irrationalitet. Det andra temat är att människan tar beslut i 
enlighet med deras subjektiva (och förenklade) uppfattning. Det sista temat studerar den 
ineffektiva marknadshypotesen (IHM), vilket kan ses som ett resultat av de två första 
temana. Till skillnad från den effektiva marknadshypotesen (EHM), innebär IHM att all 
information inte är inkluderad i prissättningen av tillgångarna. (Schinckus (2011, s. 8-9) 

3.9.1 Faktorer som driver låg-risk anomali 
Baker et al. (2011, s. 43) nämner att en kombination av systematiska fel inom 
Behavioural Finance teorin och gränser för arbitrage är drivande faktorer till låg-risk 
anomalins framväxt. Dutt & Jenner (2012) adderar en ytterligare förklaring, nämligen 
att företagens operativa resultat och investeringar påverkar. De hävdar att låg-volatilitet 
aktier mer sannolikt borde ha positiva operativa resultat, i och med att låg volatilitet 
förbättrar företagets tillgång till kapital (Dutt & Jenner, 2013, s. 1000). Baker et al. 
(2011, s. 40) presenterade att en kombination av två faktorer driver låg-risk anomalin: 
(1) investerares irrationella benägenhet för hög volatilitet och (2) undervärderade 
begränsningar för arbitrage.  
 
(1) Irrationell benägenhet för hög volatilitet 
En faktor som driver låg-risk anomalin på marknaden är marknadsaktörernas 
irrationella benägenhet för aktier med hög volatilitet (Baker et al., 2011, s. 40). Denna 
faktor drivs i sin tur av systematiska fel som den enskilde investeraren drabbas av. Vi 
kommer beskriva tre av dessa systematiska fel inom Behavioural Finance teorin som 
leder till investerarens ökade efterfrågan för aktier med hög risk: preferens för lotterier, 
representativitet samt övertro på sin egen förmåga (Baker et al., 2011, s. 43-44). 
 
Preferens för lotterier 
Investerares irrationella benägenhet för volatila aktier kan delvis förklaras av 
investerarens preferens för lotterier (Baker & Wurgler, 2013, s. 7-8). Kumar (2009) 
undersökte i sin artikel ’Who gambles in the stock market?’ i vilken utsträckning 
människans attityd till spelande påverkade deras investeringsbeslut, och visade detta 
genom att jämföra ”state lotteries 4 ” karaktäristiska med lotteri-liknande aktier. 
Resultatet av studien visade att investerare visar en tydlig preferens för aktier med 
lotteri-liknande avkastning, mätt som idiosynkratisk volatilitet (även kallad 
osystematisk risk, vilken kan elimineras genom diversifiering). Kumar (2009, s. 1899) 
hävdar att i likhet till lotterier söker investerare efter ”billiga satsningar” vilket oftast 
hittas i lågt prissatta aktier. Inom dessa lågt prissatta aktier, kommer investerare med 
stor sannolikhet att finna aktier med hög idiosynkratisk volatilitet och positiv skevhet 
attraktivare. Att investera i en lågt prissatt, volatil aktie är jämförbar med att köpa en 
lott i den utsträckningen att det finns en liten chans att dubbla värdet under en kort 
period och större chans att förlora värde (Baker et al., 2011, s. 44), på grund av att en 
volatil akties distribution ofta uppvisar positiv skevhet. Kumar (2009, s. 1930) fann i sin 
studie att investerare som satsar mer i lotteri-liknande aktier upplever att deras portföljer 
underpresterar marknaden.  
 
Investerarens preferens för lotterier härstammar från Kahneman & Tverskys (1979, s. 
279) begrepp förlustaversion (eng. loss aversion). För att demonstrera förlustaversion, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Lotterier utfärdade av USAs delstater. 
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föreställ dig detta problem: Du blir erbjuden att satsa på ett myntkast. Om myntet visar 
krona, förlorar du 100 dollar. Om myntet visar klave, vinner du 150 dollar. Är det här 
spelet attraktivt för dig, hade du accepterat det? (Kahneman, 2011, s. 283-284) För att 
välja måste du väga de psykologiska effekterna av att vinna 150 dollar mot de 
psykologiska kostnaderna att förlora 100 dollar. Det förväntade värdet av vadet är 
positivt, eftersom du kan vinna mer än vad du kan förlora, men du känner säkert en viss 
motvilja. Enligt Kahneman (2011, s. 283-284) är rädslan att förlora för de flesta större 
än hoppet att vinna; de är förlustaversiva. Baker et al. (2011, s. 44) menar att om man 
tittar på förlustaversion enskilt innebär det att investerare undviker volatilitet på grund 
av denna rädsla att realisera en förlust. 
 
Förlustaversion är en av de kognitiva inslag som Kahneman & Tverskys (1979) 
prospektteori innehåller. Kahneman & Tversky ansåg att det fanns brister i Friedman & 
Savages nyttoteori från 1948. Inom nyttoteorin förklaras nyttan av en vinst i ett statiskt 
läge genom stadier av välstånd, och det tas inte hänsyn till att onyttan av att förlora 100 
dollar kan vara högre än nyttan av att vinna samma summa – vilket prospektteorin 
förklarar genom förlustaversion.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 9. Prospektteori  

Källa: Kahneman & Tversky (1979, s. 279) 
 

Figur 9 visar principerna inom prospektteori genom den S-liknande värdekurvan. 
Grafen visar det psykologiska värdet av vinster och förluster som skiljs åt av en tydlig 
neutral referenspunkt. Den S-liknande kurvan innebär avtagande känslighet för både 
vinster och förluster. För att exemplifiera den avtagande känsligheten menar Kahneman 
(2011, s. 282) att tända en svag lampa i ett kolsvart rum har större effekt än om samma 
lampa skulle tändas i ett redan starkt upplyst rum. Viktigt att notera i prospektteori-
modellen är att S-kurvan inte är symmetrisk för vinster och förluster, vilket beror på 
förlustaversion. Kahneman (2011, s. 285) menar även att investerare är risksökande 
samt har en preferens för vadslagning när sannolikheten att förlora ökar. Föreställ dig 
detta problem: Vilket alternativ skulle du välja? Förlora med säkerhet 900 dollar, eller 
med 90 % chans förlora 1000 dollar. För de flesta är det psykologiska värdet av att 
förlora 900 dollar med säkerhet högre än 90 % chans att förlora 1000 dollar. Detta 
påvisar att när investerare står inför valet av en säker förlust jämförd med en nästan 
säker förlust, orsakar den avtagande känsligheten risksökande och investerarens 
preferens för vadslagning (Kahneman, 2011, s 279).  
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Liknande Kahneman & Tverskys (1979) förlustaversion fann Kumar (2009) att 
investerares efterfrågan för lotteri-liknade aktier ökade när deras ekonomiska 
förhållande försämrades. Barberis & Huang (2008) utformade en modell för 
investerares preferens för lotterier genom Kahneman & Tverskys (1979) prospektteorin. 
Studien undersökte prissättningen av tillgångar under förutsättning att investerare agerar 
enligt prospektteorin och fann att volatila aktier tenderar att övervärderas på grund av 
investerares preferenser för lotteri-liknande aktier (Barberis & Huang, 2008, s. 2093).  
 
Representativitet 
En grundläggande regel inom sannolikhetsteorin är att sannolikheten för A och B 
tillsammans (P (A & B)) inte kan överstiga sannolikheten för dess beståndsdelar (P (A) 
och P (B)). Men Kahneman & Tversky (1983) fann att beslut under osäkerhet inte är 
bunden av denna regel. En kombination kan vara mer representativ än dess 
beståndsdelar eftersom en viss kombination kan verka mer sannolik än dess 
beståndsdelar.  
 
Ett annat systematiskt fel som leder till investerares irrationalitet är representativitet 
som har studerats av Kahneman & Tversky. De exemplifierade detta 1983 genom att 
beskriva ”Linda är 31 år gammal, singel, frispråkig och mycket smart. Hon tog examen 
inom filosofi. Som student var hon engagerad i frågor som rör diskriminering och 
social rättvisa, och har även deltagit i anti-kärnkraftsdemonstrationer” (Kahneman & 
Tversky, 1983, s. 297). Sen frågade de en grupp studenter vilket alternativ som var mest 
troligt: A. Linda är kassör på en bank, eller B. Linda är kassör på en bank samt aktiv 
inom den feministiska rörelsen (Kahneman & Tversky, 1983, s. 297). Resultatet visade 
att 85 % svarat att B var mer troligt än A, vilket tydligt kränker sannolikhetsteorin 
(Kahneman & Tversky, 1983, s. 299). En person kan därmed verka representativ inom 
en social grupp om dennes personlighet påminner om stereotypen inom den gruppen 
(Kahneman & Tversky, 1983, s. 296), och subjektiv representativitet kränker därmed 
logiken (Kahneman, 2011, s. 157). Nämligen att alternativ B är mindre sannolikt än A, 
men B verkar mer representativt för Linda. 
 
Vad har det här experimentet för betydelse för aktier och volatilitet? Tänk dig en 
lekman som försöker definiera egenskaperna hos ”en bra investering” jämför mot en 
kvantitativ finansiell analytiker. Baker et al. (2011, s. 44) tar exemplet om när Microsoft 
Corporations och Genzyme Corporation noterades 1986 som ”en bra investering”. 
Lekmannen tenderar att ignorera den höga andelen av den allmänna informationen att 
små, spekulativa investeringar misslyckas, och är därför benägen att betala ett högre 
pris för volatila aktier (Baker et al., 2011, s. 44). Vidare hävdar Baker et al. (2011, s. 44) 
att detta är eftersom lekmannen är under uppfattningen att vägen till rikedom är via 
spekulativa investeringar i ny teknik. I jämförelse med Linda-problemet ignorerar 
lekmannen logiken inom sannolikhetsteori framför representativitet. Den kvantitativa 
finansiella analytikern kommer å andra sidan att grundligt analysera hela samplet av 
aktier liknande Microsofts och Genzyme för att kunna särskilja dem från förlorarna, och 
därmed tenderar att undvika aktier med hög risk. (Baker et al., 2011, s. 44) 
 
Övertro på sin egen förmåga 
Odean (1998, s. 1887) hävdar att människor besitter en övertro på sin egen förmåga, och 
att detta påverkar den finansiella marknaden. Investerare tenderar enligt Barber & 
Odean (2001, s. 288) att överestimera sannolikheten att deras egna bedömningar av 
aktiens värde är mer precisa än andras, vilket leder till att investerare som besitter denna 
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övertro i större utsträckning tror på sina egna värderingar. Kahneman (2011, s. 212) 
talar om illusionen av skicklighet när investerare tror sig besitta mer information om 
vad priset på en tillgång bör vara än marknaden. Den psykologiska orsaken för 
illusionen av skicklighet kommer ifrån att investerare som väljer aktier även gör 
skickliga analyser, genom att titta på ekonomisk data och prognoser, granska resultat- 
och balansräkningar, utvärdera ledningen och konkurrensen. Detta har bevisats i studier 
inte räcka till för framgångsrik aktiehandel, där allt i slutändan handlar om 
informationen om företaget redan är inkluderad i priset av aktien eller inte (Kahneman, 
2011, s. 217). Frågan är därför inte om investerarna besitter skicklighet, utan om deras 
värld är förutsägbar, och fel i prognoser är därför oundvikliga eftersom världen inte är 
förutsägbar. 
 
Odean (1998, s. 1889) visade att övertro bland investerare hade en effekt på aktiers 
volatilitet, och Baker & Wurgler (2013, s. 8) hävdar att övertro på sin egen förmåga är 
ett systematiskt fel som driver investerares benägenhet för volatila investeringar. 
Investerare med övertro på sin egen förmåga tenderar enligt Baker et al. (2011, s. 44) att 
inte samtycka med prognoser om en akties värdering om osäkerheten är stor, till 
exempel osäkerheten för positiv avkastning för aktier med hög volatilitet. Cornell 
(2009, s. 28) säger att övertro på sin egen förmåga är en viktig förutsättning för 
efterfrågan för volatila aktier. Vidare hävdar Cornell (2009, s. 28) att investerare som 
tror sig besitta en överlägsen skicklighet vid värdering av tillgångar kommer att dras till 
aktier med hög volatilitet under turbulenta tider, eftersom chansen för positiv 
avkastning finns där. Denna övertro leder därmed till att aktier med hög volatilitet 
övervärderas vid prissättning, samt till att övervärdering sker i större utsträckning under 
turbulenta tider (Cornell, 2009, s. 28-29).  
 
Cornells (2009, s. 29) studie kräver att det finns gränser för arbitrage på marknaden för 
annars skulle investerare som inte agerade med en övertro uppmärksamma denna och 
därmed neutralisera aktiens pris genom arbitragemöjligheter.  
 
(2) Begränsningar för arbitrage 
Den andra faktorn som driver låg-risk anomalin är begränsningar för arbitrage (Baker et 
al., 2011, s. 45). Arbitrage är ett viktigt begrepp inom finans, vilket definieras som ”the 
simultaneous purchase and sale of the same, or essentially similar, security in two 
different markets for advantageously different prices.5” (Sharpe & Alexander, 1990 
citerad i Shleifer & Vishny, 1997, s. 35). Teorin säger att arbitrage varken kräver kapital 
eller innehåller risk, för när en investerare utnyttjar en arbitragemöjlighet och köper en 
billigare tillgång och säljer en dyrare är hans kassaflöde noll. Arbitrage spelar en viktig 
roll vid analys av marknaden eftersom det driver priser tillbaka till sina fundamentala 
värden och behåller marknaden effektiv. (Shleifer & Vishny, 1997, s. 35) Den effektiva 
marknaden ämnar se till att investerare uppmärksammar arbitragemöjligheter och 
utnyttjar dem, vilket bidrar till att eventuell överavkastning elimineras (Shleifer & 
Vishny, 1997, s. 52). Den teoretiska modellen om arbitrage existerar inte i verkligheten, 
utan arbitrage är både riskfyllt och kräver kapital.  
 
Om man antar att investerare har en benägenhet för volatila aktier på grund av 
irrationalitet, kvarstår faktum varför inte professionella investerare och institutioner 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Översatt till svenska: ”Samtidigt köp och sälj av samma, eller i huvudsak likartad, tillgång i två olika 
marknader till fördelaktiga olika priser”. 
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utnyttjar låg-risk anomalin. Begränsningar för arbitrage har studerats ur flera aspekter 
och förklarar varför anomalier på marknaden inte elimineras av arbitrage (Shleifer & 
Vishny, 1997, s. 35). Att förstå varför anomalier existerar och varför de inte elimineras 
kräver en grundlig analys av hur processen för arbitrage ser ut: vilka utnyttjar 
arbitragemöjligheter, vad finns det för gränser och varför arbitrage misslyckas att driva 
tillbaka priser till deras fundamentala värde (Gromb & Vayanos, 2010, s. 2). Förutom 
att arbitrage kräver kapital och är riskfyllt finns flera begränsningar. En aspekt innebär 
att arbitrage som utförs av professionella kapitalförvaltare (som antas vara rationella) 
begränsas av agent problem, eftersom externa investerare förser dem med kapital. 
Institutionella kapitalförvaltare tenderar att agera mer restriktivt inför 
arbitragemöjligheter på grund av att skydda investerarnas intresse, vilket leder till att 
felprissättning inte återgår till sitt fundamentala värde och motverkar 
marknadseffektivitet. (Shleifer & Vishny, 1997, s. 36-37) Däremot hävdar Baker et al. 
(2011, s. 45) att en begränsning för arbitrage är användandet av jämförelseindex, 
exempelvis S&P500. Cornell & Roll (2005) fann att ett jämförelseindex leder till att 
institutionella kapitalförvaltare är mindre benägna att utnyttja låg-risk anomalin. Som 
nämnts leder investerares irrationalitet till ökad efterfrågan för aktier med hög 
volatilitet, vilket gör att priset på dessa högrisk-aktier stiger. Detta kommer att pressa 
ner investerarnas förväntade avkastning (sett som CAPM) och vice versa för lågrisk-
aktier. Baker et al. (2011, s. 46) visade att en institutionell kapitalförvaltare med ett fast 
jämförelseindex osannolikt kommer att utnyttja dessa felprissättningar. Deras 
intentioner att försöka slå jämförelseindexet motverkar arbitrageaktiviteten i både låg-
beta aktier med högt alfa och hög-beta aktier med lågt alfa (Baker et al., 2011, s. 40). En 
senare studie av Li et al. (2014) fann att begränsningar för arbitrage har negativ 
inverkan på investerarens avsikt att erhålla onormal avkastning vid existens av låg-risk 
anomali.  
 
Starka operativa resultat 
Dutt & Jenner (2013) adderar ytterligare en drivfaktor till låg-risk anomalin, de visar att 
låg-volatilitets aktier har högre operativa resultat vilket delvis förklarar varför låg-
volatilitets aktier genererar högre avkastning. De hävdar att ’begränsningar för 
arbitrage’-förklaringen av Baker et al. (2011) är starkare i USA än i tillväxtländer 
eftersom SEC (Securities and Exchange Commission) kräver att kapitalförvaltare 
offentliggör ett jämförelseindex. Även om ett jämförelseindex är relevant för investerare 
utanför USA, hävdar Dutt & Jenner (2012, s. 999-1000) att effekten på låg-risk 
anomalin eventuellt är svagare utanför USA. Dutt & Jenner (2013, s. 1000) finner att 
låg-volatilitets företag har signifikant högre operativa resultat i tillägg till högre 
avkastning på aktien.  
 
Förhållandet mellan positiva operativa resultat, volatiliteten och avkastningen har flera 
förklaringar. En anledning är möjligheten att låg-volatilitets företag har möjlighet att 
överträffa marknadens förväntningar på resultatet och därmed generera positiva 
oväntade nyheter, vilket skulle leda till att investerare pressar upp aktiepriset (Dutt & 
Jenner, 2013, s. 1000-1001). Alternativt kan låg-risk anomalin drivas av att marknaden 
förväntar sig att låg-volatilitets aktier ska överträffa marknaden, men att investeringen 
är osäker och marknaden inte har inkluderat sina förväntningar i aktiepriset. Detta leder 
till att marknaden omvärderar aktiepriserna eftersom ju mer säker investeringen tyder 
sig. En tredje anledning är att positiva operativa resultat ger bättre kassaflöde som 
företaget kan använda för expansion och investeringar. (Dutt & Jenner, 2013, s. 1001). 
Ytterligare en förklaring som härrör investeringar är att låg-volatilitets aktier mer 
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sannolikt skulle ha starka operativa resultat eftersom låg volatilitet förbättrar företagets 
tillgång till kapital.  

3.10 Var existerar låg-risk anomalin? 
Flera studier har visat att låg-risk anomalin finns i flera länder och regioner. Baker et al. 
(2011) bevisade låg-risk anomalin på den amerikanska marknaden från 1968-2008, 
Blitz & van Vliet (2007) har bidragit med ett internationellt bidrag och funnit låg-risk 
anomali inom Europa och Japan mellan åren 1968-2006. Blitz & van Vliet (2013) 
utvecklade sin studie till åren 1988-2010 att även innefatta 30 utvecklingsländer 
eftersom de såg tendenser till att låg-risk anomalin förstärktes under senare år. Ang et 
al. (2009) fann att låg-risk anomalin existerade i samtliga G7 länder (Kanada, 
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och USA), samt i ett större sampel av 
23 utvecklade länder – bland annat Sverige. Dessa studier visar att det i genomsnitt 
finns låg-risk anomali inom aktiemarknaden, och i en studie av Baker & Wurgler (2013) 
bevisas låg-risk anomalin även existera inom banksektorn i USA.  
 
Tidigare studier har alltså visat låg-risk anomalins framväxt i Sverige och i omvärlden 
och det vi vill undersöka är om låg-risk anomalin även existerar inom de fyra svenska 
storbankerna. 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel ämnar vi utförligt redogöra vårt tillvägagångssätt i studien. Först 
presenterar vi hypoteserna, sedan vilka antaganden som ligger till grund för våra 
beräkningar, och till sist förklaras vilka statistiska verktyg vi använt för att analysera 
empirin.  
______________________________________________________________________ 

4.1 Hypoteser  
Utifrån den förklarande kunskapssynen samt det deduktiva angreppssättet ämnar vi 
undersöka en eventuell påverkan på en beroende variabel av en oberoende variabel. 
Detta för att testa relationen mellan de variabler vi inkluderat, exempelvis om en 
förändring i eget kapital påverkar risken (mätt som beta) i banken. För att besvara syftet 
med studien skapas hypoteser som sedan testas med regressionsanalys. När relationen 
mellan två variabler studeras är det viktigt att förstå att förändringar i den oberoende 
variabeln inte nödvändigtvis förklarar förändringarna i den beroende variabeln, vilket 
innebär att ett starkt samband inte alltid är tillräckligt för att dra slutsatsen att det 
föreligger ett kausalitetssamband (Moore et al. (2009, s. 143). En hög korrelation 
mellan variablerna medför inte automatiskt kausalitet (Moore et al., 2009, s. 147), vilket 
vi är medvetna om när vi eventuellt förkastar nollhypoteserna och drar slutsatser utifrån 
empirin.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur ökade kapitalkrav har påverkat de fyra svenska 
storbankernas kapitalkostnad. Utifrån teorierna som studerats om irrelevant 
kapitalstruktur och låg-risk anomali har sedan hypoteser skapats. Med hjälp av 
hypoteserna tänker vi oss att eventuellt kunna förklara om kapitalkostnaden påverkas 
som Modigliani-Miller teorin säger eller om det finns något som gör att teorin inte 
håller, exempelvis en existens av låg-risk anomali. Vi har ställt upp åtta hypoteser, H0A-
H0H, som ska pröva tre områden: Modigliani-Miller teorin, låg-risk anomalin, samt 
studiens frågeställning. Hypoteserna H0A-H0E ämnar testa Modigliani-Miller teorin och 
låg-risk anomalin, medan hypoteserna H0F-H0H syftar till att testa kapitalkravens 
påverkan på kapitalkostnaden (studiens frågeställning). Vi kallar hypoteserna H0A-H0E 
för underhypoteser och hypoteserna H0F-H0H för huvudhypoteser, detta för att resultatet 
av underhypoteserna ämnar bidra till ökad förklaring för resultatet av 
huvudhypoteserna. För att förtydliga vår intention kommer här ett exempel: Föreställ 
dig att huvudhypoteserna H0F-H0H bevisar att kapitalkostnaden inte påverkas som 
Modigliani-Miller teorin hävdar, det vill säga att kapitalkostnaden stiger med ökade 
krav på primärkapitalrelationen. En förklaring till detta resultat kan bero på att en 
eventuell låg-risk anomali bevisats med underhypotesen H0E och att denna i interaktion 
med ökade kapitalkrav gör att Modigliani-Miller teorin inte fungerar på de svenska 
storbankerna. Vi börjar med att presentera våra fem underhypoteser, sedan våra tre 
huvudhypoteser.  

4.1.1 Underhypoteser 
H0A = Det finns inget samband mellan skuldsättningsgraden och kostnaden för eget 
kapital (CAPM). 
 
Tanken med hypotesen är att testa om det finns ett samband mellan 
skuldsättningsgraden och CAPM för de svenska storbankerna enligt Modigliani-Miller 
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proposition II, vilket är en förutsättning för teorin om kapitalstrukturens irrelevans för 
kapitalkostnaden. Vi ämnar testa om CAPM ökar proportionellt med ökad 
skuldsättningsgrad som Modigliani-Miller hävdar, under antagandet om riskfria skulder 
(se Figur 5). 
 
H0B = Det finns inget samband mellan eget kapital och beta.  
 
Hypotesen ämnar undersöka om det finns ett samband mellan eget kapital och beta för 
de svenska storbankerna. Tanken är att undersöka om det är som Modigliani-Miller 
säger att vid ökat eget kapital sjunker risken (i detta fall beta) i företaget, vilket är en 
förutsättning för teorin om kapitalstrukturens irrelevans för kapitalkostnaden. Om det 
visar sig att kapitalkostnaden inte förändras på samma sätt som teorin säger, skulle det 
kunna förklaras med hjälp av denna hypotes, det vill säga att beta eventuellt är 
oförändrat, stiger, eller möjligen inte sjunker linjärt vid ökat eget kapital.  
 
H0C = Det finns inget samband mellan eget kapital och kostnaden för eget kapital 
(CAPM). 
 
Denna hypotes ämnar följa upp H0B i den bemärkelsen att om ökat eget kapital leder till 
minskad risk (sjunkande beta) i linje med Modigliani-Miller teorin, kan även ökningen 
av eget kapital förväntas minska de fyra storbankernas kostnad för eget kapital 
(CAPM)? Om CAPM däremot inte sjunker i samma utsträckning som förväntat enligt 
teorin kan det delvis bevisa existensen av eventuell låg-risk anomali.   
 
H0D = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och beta. 
 
Denna hypotes är en förlängning av H0B, då ökat eget kapital enligt teorin förväntas 
sänka risken (beta), ämnar vi här testa hur ökade krav på primärkapitalrelationen enligt 
Baselackorden påverkar risken i de fyra storbankerna. 
 
H0E = Det finns inget positivt linjärt samband mellan beta och avkastning. 
 
Med hypotesen testas om det eventuellt finns en tendens till låg-risk anomali inom de 
svenska storbankerna. Teorin säger att högre risk (beta) bör generera en högre 
avkastning. Låg-risk anomalin menar att en aktie med låg beta kan ge samma eller 
högre avkastning som en aktie med högre beta. Hypotesen kopplas till teorin om låg-
risk anomali och förhoppningsvis kan hjälpa oss att förklara varför kapitalkostnaden 
eventuellt inte påverkas som Modigliani-Miller hävdar. 

4.1.2 Huvudhypoteser 
H0F = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, 
när hänsyn tagits till riskfria skulder. 
 
Hypotesen ämnar testa om kapitalkostnaden hålls konstant vid förändrad kapitalstruktur 
som Modigliani-Miller hävdar, eller om en eventuell existens av låg-risk anomali 
(testad med underhypoteser) kan leda till att kapitalkostnaden sjunker eller möjligen 
stiger vid ökade krav på primärkapitalrelationen. Risknivån på skulderna beräknad i 
kapitalkostnaden antas vara noll. 
 
H0G = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, 
när hänsyn tagits till riskfyllda skulder. 
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Denna hypotes testar samma sak som H0F med skillnaden att kapitalkostnaden nu 
inkluderar riskfyllda skulder. 
 
H0H = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, 
när hänsyn tagits till en skattesköld. 
 
Denna hypotes testar om kapitalkostnaden sjunker som Modigliani-Miller säger vid 
ökad skuldsättningsgrad, eller tvärtom stiger vid minskad skuldsättningsgrad. 
Hypotesen utgår från kapitalkostnaden som inkluderar riskfyllda skulder samt en 
skattesköld som uppstår när bankerna erhåller skattelättnader eftersom de är högt 
skuldfinansierade.  

4.2 Forskningsdesign 
Valet av forskningsdesign utgår ifrån det faktiska syftet med en undersökning. Det finns 
enligt Lantz (2011, s. 21) två typer av studiedesigner, observationsstudie samt 
experimentell studie. En observationsstudie innebär att omvärlden studeras så som den 
faktiskt är. Motsatsen till en observationsstudie benämns experimentell studie. (Lantz, 
2011, s. 21) Eftersom vi i studien samlar data som observeras utifrån de valda objekten, 
det vill säga de fyra storbankerna i Sverige går den under benämningen 
observationsstudie. Data samlas in och observeras utan att våra egna bedömningar 
påverkar, vilket också är i linje med vårt objektiva synsätt.  
 
Beroende på vilken tidsaspekt som används i studien finns det underkategorier till en 
observationsstudie. I vår studie samlas historisk data in, data som baseras på något som 
redan ägt rum. Denna typ av studie kallas retrospektiv studie och hänger samman med 
insamlingen av sekundärdata som tidigare beskrivits (Lantz, 2011, s. 23). Väsentligt i en 
vetenskaplig studie är tiden, exempelvis om observationer sker vid ett tillfälle eller 
upprepas (Lantz, 2011, s. 23). I denna studie observeras data som ingår vid ett tillfälle, 
och går enligt Lantz (2011, s. 23) under benämningen tvärsnittsstudie.  

4.3 Urval 
Vanligt vid studier med liknande förklarande forskningsansats som vi har är att urvalet 
baseras på ett stort antal observationer eller informationsenheter (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 91). Totalundersökningar är ofta både kostsamma och tidskrävande, vilket leder 
till att ett urval måste göras ur totalpopulationen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92). Vårt 
urval faller dock inte i denna kategori, utan är ett riktat och begränsat urval, vilket är 
vanligt vid hypotestestning. Det som styr urvalet av informationsenheter är studiens 
problemområde. Studiens problemområde ämnar undersöka hur ökade krav på 
primärkapitalrelationen har påverkat de svenska storbankernas kapitalkostnad, vilket vi 
formulerat i nämnda hypoteser. Utifrån detta riktade vi vårt urval efter ett antal 
avgränsningar. Till att börja med syftar studien till att undersöka effekten av en ökad 
primärkapitalrelation, i enlighet med Baker & Wurgler (2013) som testade effekten av 
ökad primärkapitalrelation på amerikanska bankers kapitalkostnad. En avgränsning på 
studien blir därmed att bankerna som ingår i studien måste redovisa 
primärkapitalrelationen, vilket görs av de banker som går under CRR/CRD-IV paketet 
som implementerat Baselackorden. En annan avgränsning är att bankerna i studien skall 
vara börsnoterade på OMXS30. Anledningen är att studien ämnar undersöka om det 
finns en eventuell låg-risk anomali inom de svenska storbankerna, och för att 
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möjliggöra detta krävs det att avkastning samt beta kan beräknas. Dessa avgränsningar 
gör att vårt riktade urval är begränsat till Handelsbanken, Nordea, SEB samt Swedbank.  
 
Efter urvalet är nästa steg att avgöra tidsaspekten på studien. För att göra studien 
trovärdig ville vi inkludera historisk information så långt bak i tiden som ansågs vara 
relevant. Tidsaspekten i studien begränsades först och främst av kapitalkraven, alltså när 
de svenska storbankerna började redovisa primärkapitalrelationen enligt Baselackorden. 
Den andra avgränsningen angående aktiekurserna för de fyra bankerna vägdes också in i 
bedömningen. Det avgörande för den historiska informationen var Nordea som 
etablerades 2001 på grund av en sammanslagning av fyra nordiska banker. För att 
undvika felbedömningar samt öka jämförbarheten mellan de fyra storbankerna avgjorde 
slutligen sammanslagningen vår tidsaspekt och vi avgränsade oss därför att inte 
undersöka tiden före 2001. Urvalet är följaktligen en undersökning av de börsnoterade 
samt Baselreglerade (via CRR/CRD IV-paketet) svenska storbankerna mellan åren 
2001-2013. 
 
Då vi i denna studie har ett riktat urval, blir det enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 98) 
inte en fråga om generaliserbarhet eller representativitet, utan med riktade urval handlar 
det i stället om att få idéer till samband och begrepp, ofta inom outvecklade 
problemområden. Vi vill med denna studie se om primärkapitalrelationen har påverkat 
bankernas kapitalkostnad, och använder oss av underhypoteser för att förklara våra 
huvudhypoteser. Vårt problemområde kan ses som relativt outvecklat eftersom låg-risk 
anomalin inte studerats inom de svenska storbankerna innan, och inte i interaktion med 
ökade kapitalkrav. Nackdelen med denna typ av urval blir däremot att 
informationsenheterna ger en ensidig belysning på problemet (Johansson-Lindfors, 
1993, s. 98), vilket det finns stor risk till i vårt fall med endast fyra relativt lika banker 
sett från flera aspekter. Detta är något vi är medvetna om, men utifrån vårt valda 
problemområde och de avgränsningar vi ställt upp lämpar sig denna urvalsmetod bäst 
och vi ämnar därmed inte att generalisera resultatet på andra banker. Varken i Sverige 
eller i andra delar av världen, eftersom många företeelser i våra beräkningar kan skilja 
sig, exempelvis skatteklimat och implementering av kapitalkrav enligt Basel.   

4.4 Datainsamling 
Studien utgår från insamling av sekundärdata. Sekundärdata är enligt Lantz (2011, s. 
48) data som tidigare samlats in och består bland annat av databaser samt offentlig 
statistik. Data som används i studien baseras på fritt tillgänglig, samt allmän 
information som inte insamlats på egen hand utan omhändertagits via sekundärkällor. 
Fördelen med denna typ av data är att den är tidseffektiv eftersom egen data inte 
behöver insamlas men eventuell kritik är att populationen möjligtvis såg annorlunda ut 
vid datainsamlingstillfället än då materialet senare används (Lantz, 2011, s 48). Detta 
ser vi inte som något större bekymmer då syftet med studien inte är att använda 
materialet till representativitet eller generalisering över andra banker.  
 
Sekundärdata som används i vår studie har hämtats utifrån två sekundärkällor. Den 
första är databasen Thomson Datastream. Via databasen har tidsseriedata för de fyra 
storbankerna inhämtats. Datan är bestående av de justerade aktiekurserna dagligen, 
månadsvis samt årlig tidsseriedata. Aktiekurserna för de fyra storbankerna har inhämtats 
för beräkningen av log avkastning samt beta. Thomson Datastream är en bred databas 
som erbjuds via Umeå Universitet, den anses som tillförlitlig och används flitigt av 
forskare och investerare.  
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Den andra sekundärkällan som används i studien är insamling av information från de 
fyra storbankernas kvartalsrapporter. Information är fritt tillgänglig via bankernas 
respektive hemsidor. Data som inhämtas är primärkapitalrelationen, räntekostnader, 
eget kapital och skulder kvartalsvis för respektive bank. Som nämndes i urvalet görs 
studien mellan åren 2001-2013. Anledningen till valet av tidsperiod grundar sig i att 
Nordea etablerades 2000 genom en sammanslagning mellan fyra nordiska banker och 
först 2001 började rapportera kvartalsrapporter som koncern. För att möjliggöra tidigare 
tidsspann skulle vi behöva sammanställa de fyra nordiska bankernas balansräkningar 
och dra ett medelvärde vilket vi anser är allt för tidskrävande och eventuellt bidragande 
till felbedömningar. Vi menar att det är mer relevant att titta på tidsperioden 2001-2013 
för att möjliggöra en jämförelse mellan de fyra svenska storbankerna.  
 
Eftersom Föreningssparbanken 2006 bytte namn till Swedbank samt att det tidigare år 
gjorts flera fusioner och förvärv, beslutades det att information från kvartalsrapporter 
skulle inhämtas mellan åren 2005-2013. Information om primärkapitalrelationen från 
SEB beslutades också att hämtas mellan åren 2005-2013. Anledningen är att SEB 
endast visar kvartalsrapporter från och med 2005 samt att vi försökt få tag i tidigare 
kvartalsrapporter utan framgång. Med anledning av detta bör bortfall beröras. Ett stort 
bortfall menar vi skulle kunna sänka kvaliteten på datainsamlingen samt de resultat som 
vi får fram. Enligt Bell (2005, s. 152) ska man i så stor utsträckning som möjligt försöka 
göra bortfallet så litet som möjligt för att undvika skeva resultat. I datainsamlingen som 
gjorts finns två typer av bortfall – ett medvetet samt ett omedvetet. Vid Swedbank finns 
ett medvetet bortfall mellan åren 2001-2004 eftersom vi för Handelsbanken samt 
Nordea har kvartalsinformation från 2001. Anledningen till att vi anser bortfallet 
acceptabelt för Swedbank är på grund av alla de fusioner och förvärv som gjordes innan 
2006, vilket skulle kunna ge vilseledande resultat. För SEB har vi ett tydligt bortfall 
mellan åran 2001-2004. Här försökte vi få tag på kvartalsrapporter mellan åren 2001-
2004 genom att kontakta SEB Investor Relations som hänvisade oss till arkiv, men utan 
ytterligare information tog vi beslutet att även för SEB använda kvartalsrapporter 
mellan åren 2005-2013. Det viktiga är dock att påpeka att trots användandet av 
primärkapitalrelationen för två av fyra banker, mellan åren 2005-2013 innehåller dessa 
år övergången från Basel I till Basel III. Studien innehåller alltså data mellan 
övergången samt det ökade kravet på primärkapitalrelationen, vilket är det väsentliga i 
studien.  
 
Då informationen via kvartalsrapporterna inhämtats manuellt finns en viss risk för fel 
vid överföringen. Exempelvis att primärkapitalrelationen för kvartal tre inhämtats 
istället för kvartal fyra. Detta är vi väl medvetna om och har i största möjliga mån 
försökt genomföra på bästa sätt genom att vara fokuserad samt kontrollerat varandras 
insamling av data. Informationen via kvartalsrapporterna ses som tillförlitlig 
information eftersom att kvartalsrapporterna är granskade av revisorer och inte bör 
innehålla väsentliga fel.  

4.5 Antaganden och beräkningar 
Eftersom kapitalkostnaden utgör kärnan för vår studie är det viktigt att vi redogör för de 
antaganden som ligger bakom beräkningarna. Vi har beräknat bankernas totala 
kapitalkostnad efter Modigliani-Millers (1958) Weighted average cost of capital 
(WACC), som är oberoende av andelen eget kapital och skulder. Ekvation 4, WACC, 
illustreras nedan.  
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𝑟! =   
𝐷

𝐷 + 𝐸 𝑟! +
𝐸

𝐷 + 𝐸 𝑟!                                         𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  4 
 
Vi har i stor utsträckning samma antaganden som i en studie av Baker & Wurgler 
(2013): ’Do strict capital requirements raise the cost of capital?’ Men vi vill poängtera 
att det inte är en replikationsstudie, då Baker & Wurgler har använt hypotetiska 
höjningar av kapitalkrav till skillnad från oss som använt den historiska ökningen i 
primärkapitalrelationen. 
 
Den totala kapitalkostnaden (rA) har beräknats kvartalsvis för samtliga banker och är 
den förväntade kapitalkostnaden, vilket innebär att kapitalkostnaden kvartal 1 (Q1) 
2013 har beräknats med siffror från Q4 2012, Q4 2012 med siffror från Q3 2012 och så 
vidare. Hänsyn har tagits till riskfria skulder, riskfyllda skulder samt med hänsyn till 
skattelättnader för skuldfinansiering (skattesköld). Viktigt att nämna är att vi först, i 
liknelse med Baker & Wurgler (2013, s. 22), antar att bankerna har möjlighet att uppta 
riskfri och korrekt prissatt skuldfinansiering. Något som styrker detta antagande är att 
en stor del av bankernas skuldfinansiering består av inlåning från allmänheten, vilket 
näst intill är riskfritt på grund av de statliga garantierna. Vidare antar vi att risken ökar 
men behåller antagandet om korrekt prissatta skulder. Vid beräkning av 
kapitalkostnaden med hänsyn till riskfyllda skulder och skatt använde vi oss av 
Ekvation 9 nedan: 
 

𝑟! =   
𝐷

𝐷 + 𝐸 𝑟!(1− 𝜏)+
𝐸

𝐷 + 𝐸 𝑟!                                         𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  9 
 
Vid beräkning av skatteskölden har den svenska årliga bolagsskatten använts. Även om 
kapitalkostnaden (rA) enligt Modigliani-Miller (1958) antas vara oberoende av andelen 
skulder (D) och eget kapital (E) är kostnaderna för skulder (rD) och eget kapital (rE) inte 
det. De svarar till förändringar i kapitalstrukturen. Det är därför väsentligt att redogöra 
de bakomliggande antagandena om varje komponent i Ekvation 4 och 9. 

4.5.1 Kostnaden för eget kapital (rE) 
RE beräknas enligt CAPM, och för att kunna räkna den totala kapitalkostnaden enligt 
Modigliani-Miller antar vi att CAPM håller, men eventuellt med inslag av låg-risk 
anomali som vi testar med hypotes H0E. Detta innebär att banker med högre beta 
möjligen underpresterar sina avkastningskrav enligt CAPM och banker med lägre beta 
möjligen överpresterar sina avkastningskrav enligt CAPM (Baker & Wurgler, 2013, s. 
24). Likt Junge & Kugler (2012, s. 13) väljer vi att beräkna rE enligt CAPM eftersom 
den än idag är den mest användbara modellen för att beräkna kostnaden för eget kapital 
och aktieägarnas förväntade avkastningskrav. Den förväntade avkastningen är enligt 
CAPM antagen att ta den linjära form i Ekvation 1 nedan:  
 

𝑅! =   𝑅! +   𝛽 𝑅! − 𝑅!                                                         𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  1 
 
Här behöver vi också redogöra för de bakomliggande antagandena i CAPMs 
komponenter. Den riskfria räntan (Rf) är en svensk 90 dagar statsskuldsväxel utställd av 
Riksgälden, och den sista dagens räntesats per kvartal har använts för att beräkna 
CAPM för nästkommande kvartal (Sveriges Riksbank, 2014). Vi använde en kort ränta 
eftersom vi ville matcha tiden till ett kvartal. Beta (𝛽) har beräknats genom kovariansen 
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av aktiernas avkastning och OMXS30 avkastning dividerat med variansen av OMXS30, 
detta gjorde vi med funktionen ’SLOPE’ i Excel. Vid beräkning av avkastning har vi i 
likhet med Junge & Kugler (2012) använt log avkastning eftersom vi vill få den 
procentuella avkastningen och ta hänsyn till ränta på ränta effekten. Riskpremien (Rm-
Rf) har både beräknats efter vad vi observerar genom att beräkna avkastningen på 
OMXS30 i förhållande till den riskfria räntan per kvartal, men detta skapar stora 
problem eftersom premien ibland blev negativ. I vår data kunde vi även se att den 
förväntade riskpremien vi beräknade var mindre än den historiskt realiserade, vilket 
ledde till att vi för robusthetens skull använde PWCs årliga undersökning av 
riskpremien (PWC, 2013, s. 7). Det är denna premie som använts vid hypotestestningen.  

4.5.2 Kostnaden för skulder (rD) 
Beräkningen av kostnaden för skulder är speciell för banker, då de är högt 
skuldfinansierade i sin natur. I vanliga fall räknas ett företags kostnad för skulder ut 
genom att analysera vad kostnaden att införskaffa nytt kapital (via skulder) skulle kosta 
med den befintliga kapitalstrukturen som företaget besitter (KPMG, 2012, s. 39). 
Exempelvis vad kostnaden för att uppta ett nytt banklån eller att ge ut 
företagsobligationer skulle bli för ett företag som före finansieringen hade en 
kapitalstruktur på 40 % eget kapital och 60 % skulder. De svenska storbankerna 
finansierar sig främst genom att ge ut emitterade värdepapper och via inlåning av 
kunder (Sveriges Riksbank, 2010, s. 58), vilket gör att vi försökte estimera kostnaden 
för detta via bankernas kvartals- och årsrapporter. Vid beräkning av den totala 
kapitalkostnaden är det vanligt att använda långa skulder vid finansiering, dock menar 
Brealey et al. (2011, s. 508-509) att undvika de kortsiktiga skulderna är inkorrekt med 
undantaget om de endast är tillfälliga. Med detta i åtanke har vi valt att ta med de korta 
också med anledning att inlåningen (som ofta är under ett år) är en sådan viktig 
finansieringsform för de svenska storbankerna. Att utelämna dessa hade varit 
missvisande. Kostnaden för skulder har därför först beräknats till en riskfri nivå på 0 %, 
sedan genom att ta räntekostnaderna per kvartal dividerat med genomsnittliga totala 
skulder (ingående och utgående balans dividerat med 2). 

4.5.3 Eget kapital och skulder (E och D) 
Enligt Modigliani-Miller (1958, s. 268) ska eget kapital och skulder beräknas enligt 
marknadsvärdet. Som redan poängterats antar vi att skulderna är korrekt prissatta och 
därför antar vi att det bokförda värdet på skulderna är detsamma som marknadsvärdet. 
Något som bör beröras är att Swedbank mellan åren 2008-2013 redovisar 
preferensaktier. Vi har valt att inte inkludera dessa i vår data eftersom vi tittar på A-
aktierna för samtliga banker, samt för att möjliggöra en undersökning och jämförelse av 
låg-risk anomalin för de svenska storbankerna. Vi är dock medvetna att det kan komma 
att påverka resultatet vi får fram för Swedbank. 
 
När det kommer till bankernas egna kapital har marknadsvärdet, i de fall bankerna inte 
redovisade det, beräknats genom att ta aktiekursen den sista dagen i varje kvartal 
multiplicerat med antalet utstående aktier samma kvartal. Vid hypotes H0A har 
marknadsvärdet används vid beräkning av bankernas skuldsättningsgrad, vilket är ett 
antagande från Modigliani-Miller. Vidare har vi antagit att skulderna är riskfria och 
korrekt prissatta, för att testa det proportionella sambandet mellan ökad 
skuldsättningsgrad och CAPM. 
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4.6 Statistiska verktyg 
Förutom beskrivande diagram av resultat har vi använt oss av statistiska verktyg för att 
kunna förklara sambandet mellan våra variabler. Nedan presenteras de statistiska val av 
analyser vi använt i studien.  

4.6.1 Regressionsanalys 
I denna studie vill vi se om det finns något samband mellan ökade krav på 
primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, och ett användbart verktyg för att se hur 
kapitalkostnaden påverkas är regressionsanalys. En regressionsanalys söker att visa 
samband mellan undersökningsvariabeln (beroende) och en eller flera förklarande 
variabler (oberoende) (Andersson et al., 2007, s. 13). För att analysera empirin har vi 
gjort regressionsanalyser i SPSS. Vi har både använt linjära enkla och multipla 
regressionsanalyser för att söka samband till våra hypoteser. En enkel linjär regression 
visar att den beroende variabeln är en linjär funktion av den oberoende variabeln 
(Studenmund, 2001, s. 8). Vid användandet av en multipel regressionsmodell tas hänsyn 
till två oberoende, förklarande variabler (Andersson et al., 2007, s. 83), se Ekvation 10 
nedan: 
 

𝑌 =   𝛽! +   𝛽!𝑋!   +   𝛽!𝑋!   +   𝜀                                                    𝐸𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛  10 
 
Där: 
Y = Beroende variabel 
𝛽!,!,! = Parametrar (konstanter) 
X1,2 = Oberoende variabler 
𝜀 = Slumpterm 
 
Underhypoteserna H0A-H0D som används för att testa Modigliani-Miller teorin har 
testats genom en regressionsanalys på ett medelvärde av bankernas variabler. 
Exempelvis har vi räknat CAPM för bankerna genom att dra ett medelvärde av varje 
banks CAPM, för varje kvartal. Det innebär att vi för varje kvartal får ett värde på 
CAPM. För robusthetens skull har även bankernas variabler testats för sig, men 
samtliga regressioner uppvisar liknande resultat, vilket gjorde att vi kunde använda 
medelvärden för att representera marknaden som de svenska storbankerna verkar på. 
Hypotes H0E som ska testa en eventuell existens av låg-risk anomali har testats genom 
regressionsanalys på de svenska storbankernas årliga observationer. Huvudhypoteserna 
H0F-H0H, som används för att besvara frågeställningen, har testats på varje bank för sig. 
Detta eftersom vi vill kunna göra en jämförande analys på hur primärkapitalrelationen 
påverkat bankernas kapitalkostnad. 
 
Vid regressionsanalys används oftast minsta-kvadratmetoden (OLS, Ordinary Least 
Squares), där det finns sju antaganden om relationen mellan variablerna och relationen 
mellan variablerna och feltermen (𝜀) (Studenmund, 2001, s. 84-91). Denna felterm 
uppskattas som residualerna, och är den enskilda observationens avvikelse från 
regressionslinjen. Ju mindre residualerna är, desto bättre har regressionslinjen anpassat 
sig till punkterna (Andersson et al., 2007, s. 54). De sju antaganden är enligt 
Studenmund (2001, s. 84-91) följande: 
 

1. Regressionsmodellen är linjär, är korrekt specificerad och har en additiv felterm. 
2. Feltermen (𝜀) har ett medelvärde på noll. 
3. De oberoende variablerna är ej korrelerade med feltermen (𝜀). 
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4. Ingen seriell korrelation, nämligen det finns ingen korrelation mellan 
feltermerna. 

5. Ingen heteroskedasticitet, nämligen feltermen har en konstant varians. 
6. Ingen multikollinearitet, nämligen en oberoende variabel är inte en linjär 

funktion av någon annan oberoende variabel. 
7. Feltermen (𝜀) är normalfördelad.  

4.6.2 Regressionsdiagnostik 
För att kontrollera att nämnda sju antaganden är uppfyllda har vi genomfört viss 
regressionsdiagnostik, vilket innebär att man testar hur tillförlitlig regressionen är. 
Eftersom vår studie innehåller tidsseriedata är antagandet om seriell korrelation, eller 
också benämnt autokorrelation, väsentligt för oss. Existensen av seriell korrelation i 
residualerna kan leda till att signifikansen i resultaten överskattas, och det finns risk att 
ett icke signifikant resultat verkar signifikant (Studenmund, 2006, s. 325). Exempelvis 
om 𝜀!!!  är korrelerad med 𝜀!  finns det seriell korrelation och regressionsanalysen 
kränks (Studenmund, 2001, s. 89). Vi har testat för seriell korrelation genom att göra ett 
Durbin-Watson d-test, vilket är möjligt genom en funktion i SPSS. D-testet visar ett 
värde mellan 0 och 4. Om d nära 2 finns ingen seriell korrelation i feltermerna, är d 
mellan 0 och 2 tenderar det föreligga positiv seriell korrelation, och om d är mellan 2 
och fyra tenderar det föreligga negativ seriell korrelation (Studenmund, 2001, s. 89-90). 
De exakta kritiska värdena för Durbin-Watson d-test har vi hämtat i Tabell B-5 i 
Studenmund (2001, s. 614), vilka beror på valet av konfidensintervall, antal 
observationer och antalet oberoende variabler. I de fall vi upptäckte seriell korrelation i 
analysen justerade vi detta genom att lagga den beroende variabeln och lät den vara en 
ytterligare oberoende variabel. Exempelvis om seriell korrelation upptäcktes mellan 
WACCt och Primärkapitalrelationt, fick WACCt-1 läggas till som en laggad oberoende 
variabel. Nackdelen med detta är att vi tappar en observation på grund av 
tidsförskjutningen.  
 
Vi har även testat för heteroskedasticitet i vår analys, vilket innebär att variansen hos 
feltermerna inte är konstant. Det innebär att när värdet på den oberoende variabeln ökar, 
så minskar eller ökar den oförklarade variationen i den beroende variabeln 
(Studenmund, 2001, s. 89). Existensen av heteroskedasticitet i regressioner kan medföra 
att signifikansen på koefficienterna inte blir korrekta, men detta har vi kontrollerat 
genom att plotta feltermerna mot de oberoende variablerna. Om analysen skulle ha 
heteroskedasticitet hade mönstret liknat en ”tratt”, men vi hittar inget som tyder på detta 
i vår studie.  
 
Eftersom vi endast utifrån våra kriterier ämnar studera de fyra svenska storbankerna har 
vi ett begränsat antal observationer vilket har lett till att antagandet om att feltermerna 
är normalfördelade blir tvetydigt uppfyllt, varav vi i viss mån förhåller oss kritiska till 
våra resultat. Något som kan komma att påverka våra resultat är extremvärden (eng. 
outliers) i empirin, och för robusthetens skull har vi i vissa fall testat justera för dessa. 
Men eftersom vi har få observationer har vi valt att behålla alla observationer för 
analysen, detta eftersom vi vill förhålla oss objektiva och faktiskt observera det vi ser. 
Vid varje regression och testning av hypoteser har vi genom diagnostik kontrollerat 
validiteten i vår analys genom de sju antaganden.  

4.6.3 T-test 
Vi har testat signifikansen av våra resultat med t-test, vilket är vanligt förekommande 
vid linjära regressioner (Studenmund, 2006, s. 121). En förutsättning för t-test är att 
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feltermerna är normalfördelade. (Studenmund, 2001, s. 121). Samtliga nollhypoteser 
förutom H0E har utformats liknande ”det finns inget samband”, vilket gör att vi kan 
förkasta hypotesen om det både finns ett positivt eller negativt samband. Gällande H0E 
förkastar vi hypotesen om sambandet är positivt linjärt. Testet har gjorts via en funktion 
i SPSS, och en signifikansnivå har valts på 5 %, vilket innebär att vi har ett 95 % 
konfidensintervall. Detta hävdar Lantz (2011, s. 80) är en lämplig signifikansnivå vid 
kvantitativa studier, samt att Junge & Kugler (2012) också använder 5 % vid testning av 
Modigliani-Miller på de schweiziska bankerna. T-testet visar signifikansnivån via ett p-
värde, om p-värdet är under 0,05 (5 %) och samtliga antaganden för tillförlitlig 
regressionsanalys är uppfyllda förkastas nollhypotesen.  

4.6.4 Korrelationsanalys 
Vi har genom kompletterande korrelationsanalys studerat hur starkt sambandet är 
mellan två variabler. Korrelationskoefficienten (r) antar ett värde mellan -1 och 1 
(Studenmund, 2006, s. 52-53). Ett värde nära 1 tyder på stark positiv korrelation och 
positiv lutning på regressionslinjen (Studenmund, 2006, s. 53), vilket innebär att höga 
värden på den ena variabeln hänger samman med höga värden på den andra variabeln, 
och likadant gällande låga värden. Ett värde nära -1 tyder på stark negativ korrelation 
och negativ lutning på regressionslinjen (Studenmund, 2006, s. 53), vilket innebär att 
höga värden på den ena variabeln hänger samman med låga värden på den andra 
variabeln, och tvärtom. Ett värde runt 0 indikerar på ett svagt samband, och 
representeras av en relativt flack regressionslinje. Även i detta fall har vi valt att 
analysera korrelationskoefficienten utifrån en signifikansnivå på 5 %.  
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5. Empiri 
I detta kapitel ämnar vi presentera studiens resultat. Resultaten inkluderar en 
beskrivande utveckling av variablerna över tid, resultatet av regressions- och 
korrelationsanalyser, och slutligen en sammanställning av vilka nollhypoteser vi 
förkastar. 
______________________________________________________________________ 
 
Som nämnts är hypotes H0A-H0D testade på medelvärden av de svenska storbankernas 
variabler. Hypotes H0E är testad på varje banks årliga observationer. Hypotes H0F-H0H 
har vi testat på varje bank för sig. Resultatet av hypotesprövningen är presenterat nedan 
efter ordning av teorier om Modigliani-Miller, låg-risk anomali och kapitalkravens 
påverkan på kapitalkostnaden.  

5.1 Testning av Modigliani-Miller teoremet 
Hypotes H0A (det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad och CAPM), H0B (det 
finns inget samband mellan eget kapital och beta), H0C (det finns inget samband mellan 
eget kapital och CAPM) och H0D (det finns inget samband mellan 
primärkapitalrelationen och beta) prövar teorin från Modigliani-Miller, och dessa 
presenteras nedan.  

5.1.1 H0A = Det finns inget samband mellan skuldsättningsgrad och kostnaden för 
eget kapital (CAPM) 
Figur 10 nedan visar CAPM samt skuldsättningsgradens utveckling för de svenska 
storbankerna mellan åren 2001-2013. Skuldsättningsgraden har för storbankerna rört sig 
i ett spann mellan 10 till 30 förutom under 2009 där de svenska storbankerna nådde ett 
medelvärde på cirka 70, vilket betyder att skulderna var 70 gånger större än eget kapital. 
CAPM har rört sig mer volatilt mellan åren. Under 2003-2008 tenderar CAPM att röra 
sig med skuldsättningsgraden medan den efter 2011 divergerar, vilket visar sig genom 
att CAPM stiger när skuldsättningsgraden sjunker.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 10. Medelvärdet av skuldsättningsgrad och CAPM 
 
Korrelationen mellan skuldsättningsgraden och CAPM är signifikant positivt med ett 
värde på 0,331 (Korrelationsmatris 1, Appendix 2). Det innebär att höga (låga) värden 
på skuldsättningsgraden hänger samman med höga (låga) värden på CAPM. 
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Korrelationen visar endast styrkan i sambandet, medan Regressionstabell 1 nedan visar i 
vilken utsträckning skuldsättningsgraden faktiskt har påverkat CAPM. 
	  

 
Regressionstabell 1. Skuldsättningsgrad och CAPM 

 
Regressionstabell 1 visar att förklaringsgraden (R2) är 0,449, vilket innebär att 44,9 % 
av variationen i CAPM förklaras av regressionssambandet. F-testet är en direkt funktion 
av förklaringsgraden, och ju högre förklaringsgrad, desto högre f-värde (Studenmund, 
2001, s. 145). F-testet används när nollhypotesen inkluderar mer än en koefficient. Vid 
hypotes H0A vill vi se sambandet mellan skuldsättningsgraden (S/EK) och CAPM, och 
CAPMt-1 lades till som en laggad oberoende variabel eftersom modellen först visade 
tecken på positiv seriell korrelation. Efter justering visar Durbin-Watson ett värde på 
2,388 vilket ligger på acceptans-skalan vid d-test (Studenmund, 2001, s. 614). F-testet 
visar modellens signifikans överlag, och hade vi endast tittat på f-testet hade 
nollhypotesen förkastats eftersom dess p-värde visade 0,000, vilket är mindre än 
signifikansnivån 0,05. Dock är vi intresserade av koefficienten för skuldsättningsgraden 
(S/EK), som visar ett värde på 1,1 % vilket är väldigt nära 0 % som innebär att den 
oberoende variabeln (skuldsättningsgraden) inte har någon effekt på den beroende 
variabeln (CAPM). En analys av koefficienten är inte nödvändig eftersom t-testet visade 
ett icke signifikant p-värde på 0,65 (>0,05) och vi kan därmed inte förkasta H0A.  

5.1.2 H0B = Det finns inget samband mellan eget kapital och beta 
Figur 11 nedan visar utvecklingen för de svenska storbankernas eget kapital och beta 
från 2001-2013. Eget kapital visar en stark positiv trend, och har utvecklats från cirka 
80000 Mkr till 150000 Mkr, vilket är en ökning på 87,5 %. Beta däremot tenderar att ha 
en mer volatil utveckling, men ligger runt 1 de flesta åren förutom krisåren 2007-2009 
där de fyra storbankerna visar en stark ökning av beta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11. Medelvärdet av eget kapital och beta 
 
Vi kan utläsa av figuren att fram till 2009 har eget kapital och beta rört sig tillsammans, 
och vi ser en antydan till positiv korrelation. Mellan åren 2009-2012 har beta sjunkit när 
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eget kapital ökat, och från 2012-2013 ser vi igen en ökad tendens till att ökat eget 
kapital rör sig tillsammans med ökat beta.  
 
Korrelationen mellan eget kapital och beta visar ett signifikant positivt samband mellan 
eget kapital och beta på 0,497 (Korrelationsmatris 2, Appendix 2), vilket innebär att 
högre värden på eget kapital hänger samman med högre värden på beta, samt att låga 
värden på eget kapital hänger ihop med låga värden på beta. Korrelationskoefficienten 
0,497 mäter dock endast styrkan av sambandet mellan eget kapital och beta, 
Regressionstabell 2 nedan visar i vilken utsträckning eget kapital faktiskt har påverkat 
beta. 
 

 
Regressionstabell 2. Beta och eget kapital 

 
Från Regressionstabell 2 ser vi att förklaringsgraden (R2) är 0,509, vilket innebär att 
50,9 % av variationen i beta förklaras av regressionssambandet. Vid hypotes H0B vill vi 
se sambandet mellan eget kapital och beta, och betat-1 lades till som en laggad 
oberoende variabel eftersom modellen först visade tecken på positiv seriell korrelation. 
Efter justering visar Durbin-Watson ett värde på 2,419 vilket ligger på acceptans-skalan 
vid d-test (Studenmund, 2001, s. 614). Hade vi endast tittat på f-testet hade 
nollhypotesen förkastats eftersom dess p-värde visade 0,000, vilket är mindre än 
signifikansnivån 0,05. Dock är vi intresserade av koefficienten eget kapital, som visar 
ett väldigt litet värde på 1,280E-06, ungefär 0 %. En koefficient runt 0 % visar att den 
oberoende variabeln (eget kapital) inte har någon effekt på den beroende variabeln 
(beta). T-testet visade därmed ett icke signifikant p-värde på 0,355 (>0,05) och vi kan 
därmed inte förkasta H0B.  

5.1.3 H0C = Det finns inget samband mellan eget kapital och kostnaden för eget 
kapital (CAPM) 
I Figur 12 nedan visas utvecklingen av medelvärdet av eget kapital och CAPM för de 
fyra storbankerna. Eget kapital visar en stark positiv trend uppåt som nämnts vid 
presentation av hypotes H0B, medan CAPM tenderar att vara med volatil efter åren 
2007-2009. CAPM här är beräknad med observerad riskfri ränta och observerad beta 
men med antagen riskpremie. 
 
Eget kapital och CAPM har rört sig tillsammans fram till 2007-2008, men sedan 
divergerar de från varandra. Endast mellan åren 2009-2012 ser vi att CAPM sjunker 
medan eget kapital ökar.  
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Figur 12. Medelvärdet av eget kapital och CAPM 

 
Korrelationen mellan eget kapital och CAPM visar ett svagt positivt samband på 0,213, 
vilket inte heller är statistiskt signifikant (Korrelationsmatris 3, Appendix 2), Detta 
innebär dock att högre värden på eget kapital hänger samman med värden på CAPM, 
och tvärtom. I Regressionstabell 3 nedan presenteras hur eget kapital påverkar CAPM.  
 

 
Regressionstabell 3. Eget kapital och CAPM 

 
Regressionstabell 3 visar att förklaringsgraden (R2) för modellen är 0,448, vilket 
innebär att 44,8 % av variationen i CAPM förklaras av regressionssambandet. F-testet 
visar ett värde på 17,85 vilket inte är särskilt högt men modellen ”fungerar som helhet” 
eftersom F-testet visar ett signifikant p-värde på 0,000. Vid hypotes H0c vill vi 
undersöka sambandet mellan eget kapital och CAPM, men vid den första regressionen 
visade modellen tecken på positiv seriell korrelation. Detta justerade vi genom att låta 
CAPMt-1 läggas till som en laggad oberoende variabel. Med två förklaringsvariabler 
visade modellen ett Durbin-Watson d-test på 2,395, vilket är inom acceptans-regionen 
för kritiska värden i tabell B-5 (Studenmund, 2001, s. 614). F-testet visar här att våra 
förklaringsvariabler tillsammans är signifikant skilda från noll, och nollhypotesen skulle 
kunna förkastas med ett p-värde på 0,000. Dock vill vi titta på koefficienten eget kapital 
individuellt, eftersom dennes påverkan vill testas i nollhypotesen. Koefficienten för eget 
kapital är 3,339E-06, alltså 0,0003339 % vilket visar på att eget kapital har nästan 
obefintlig effekt på CAPM. T-testet visade därmed ett icke signifikant p-värde på 0,598 
(>0,05) och vi kan inte förkasta H0C. 

5.1.4 H0D = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och beta 
Figur 13 nedan visar den historiska utvecklingen av medelvärdet på variablerna 
primärkapitalrelationen och beta för de fyra storbankerna. I likhet med ökningen av eget 
kapital i hypotes H0B och H0C visar även primärkapitalrelationen en stark positiv trend. 
Beta har också i liknelse med tidigare hypoteser en mer volatil utveckling, med en pik 
runt krisåren 2007-2009.  
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Figur 13. Medelvärdet av primärkapitalrelationen och beta 
 

Fram till 2008-2009 har primärkapitalrelationen och beta rört sig tillsammans, och 
divergerar sedan mellan 2009-2012 då primärkapitalrelationen fortsatte stiga medan 
beta sjönk drastiskt. Från 2012 till 2013 visar figuren att primärkapitalrelationen och 
beta igen stiger, om än beta tenderar att vara mer volatil.  
 
Korrelationskoefficienten mellan beta och primärkapitalrelationen visar ett signifikant 
positivt samband på 0,423 (Korrelationsmatris 4, Appendix 2). Denna 
korrelationskoefficient visar styrkan i sambandet, och innebär att högre värden på 
primärkapitalrelationen hänger samman med högre värden på beta, och tvärtom. Men 
hur primärkapitalrelationen påverkar beta presenteras i Regressionstabell 4 nedan. 
 

 
Regressionstabell 4. Beta och primärkapitalrelationen 

 
I Regressionstabell 4 ser vi att förklaringsgraden (R2) visar att 50,7 % av variationen i 
beta förklaras av regressionssambandet. Modellen fungerar hyfsat bra som helhet 
eftersom f-testet visar ett signifikant p-värde på 0,000. I detta fall upptäcktes seriell 
korrelation, varav denna justerades likt tidigare genom att låta betat-1 läggas in som en 
ytterligare laggad oberoende variabel. Efter denna justering visade Durbin-Watson d-
test 2,434, vilket ligger på acceptans-skalan (Studendmund, 2001, s. 614). Eftersom vi 
nu har två koefficienter i modellen, men bara primärkapitalrelationen är inkluderad i 
nollhypotesen är det dennes t-test vi använder. Koefficienten visar ett icke signifikant p-
värde på 0,409 (>0,05) och vi kan inte förkasta hypotes H0D, eftersom vi inte kan avläsa 
något signifikant samband mellan beta och primärkapitalrelationen. 

5.2 Testning av låg-risk anomalin 
Hypotes H0E (det finns inget positivt linjärt samband mellan avkastning och beta) prövar 
om det existerar låg-risk anomali för de svenska storbankerna, och resultatet presenteras 
nedan. 
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I Figur 14 illustreras de svenska storbankernas årliga aktieutveckling i förhållande till 
OMXS30 från 2001 till 2013. Som bilden illustrerar tenderar bankernas avkastning 
korrelera med varandra och index, de rör sig väldigt lika. Av figuren ser vi även att 
Swedbank och SEB gick ned mest under krisåren 2007-2008, men att samma banker 
även steg till högre nivåer 2008-2009. Handelsbanken och Nordea är mindre volatila, 
och de tenderar att överprestera (underprestera) Swedbank och SEB vid nedåtgående 
(uppåtgående) trender.  
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Figur 14. Årlig log avkastning 2001-2013 

 
Den genomsnittliga avkastningen för samtliga banker är uppställd i Tabell 1, visad som 
årlig, månadsvis och daglig avkastning. Detta är medelvärdet av log avkastningen för 
åren 2001-2013. Fokus för vår studie är hur avkastningen förhåller sig till risken, mätt 
som beta. Tabell 2 visar beta för samtliga banker, även här på årsbasis, månadsvis och 
dagligen mellan samma tidsperiod.  
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabell 1. Genomsnittlig log avkastning 2001-2013 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2. Beta  

 
Vi kan utifrån Tabell 1 och 2 avläsa att Handelsbanken har lägst årlig beta men högst 
årlig log avkastning. Nordea har i likhet med Handelsbanken lägre årlig beta än 
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Swedbank och SEB, samtidigt som de har genererat högre årlig log avkastning. 
Swedbank och SEB har beta på 1,43 och 1,20 men har lägre årlig log avkastning än 
både Handelsbanken och Nordea, om än små skillnader.  

5.2.1 H0E = Det finns inget positivt linjärt samband mellan avkastning och beta 
Då vi är intresserade av att ifrågasätta det linjära sambandet mellan beta och avkastning 
som gäller i CAPM har vi plottat variablerna beta och avkastning mot varandra. Figur 
15 nedan är en scatterplot där vi ställt avkastning och beta mot varandra. Vi kan avläsa 
att regressionslinjen lutar svagt nedåt, men är nästan flack. I likhet med denna 
illustration visar korrelationskoefficienten mellan avkastning och beta ett icke 
signifikant negativt samband på -0,132. Detta är en svag negativ korrelation då den 
ligger nära 0 som betyder att inget samband föreligger. Dock så ser vi i Figur 15 
tendenser till att högre värden på beta hänger samman med lägre värden på 
avkastningen, och att lägre värden på beta hänger samman med högre värden på 
avkastningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figur 15. Samband mellan avkastning och beta 
 
Utifrån Figur 15 som visar en regressionslinje med en svagt negativ lutning, valde vi att 
för robusthetens skulle testa att korrigera bort extremvärden. Detta för att undersöka om 
eventuella extremvärden påverkar lutningen på regressionslinjen, vilket skulle kunna 
komma att påverka vår analys. Resultatet av korrigeringen för extremvärden visar 
fortfarande ett svagt negativt, näst intill flackt samband mellan avkastning och beta.  
 
En regressionsanalys har även gjorts, och resultatet presenteras nedan i 
Regressionstabell 5.	  	  
	  

 
Regressionstabell 5. Beta och avkastning 

 
Denna regression är på årlig avkastning och årlig beta, eftersom att värdena på beta 
dagligen och månadsvis visade extrema värden som påverkade analysen. Denna 
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regression är heller inte gjord på de fyra storbankernas medelvärden, utan alla fyra 
bankernas årliga observationer är inkluderade. Förklaringsgraden (R2) är väldigt låg, 
0,018, vilket innebär att 1,8 % av variationen i avkastningen förklaras av 
regressionssambandet. F-testet visar därmed ett värde på endast 0,820 och att modellen 
som helhet inte fungerar eftersom p-värdet inte är signifikant på 0,370. Vid denna 
regression behövde vi inte korrigera för seriell korrelation, eftersom Durbin-Watson 
visade ett d-test på 2,325 från början, varav vi endast har en förklarande variabel till 
avkastningen, nämligen beta. Koefficienten beta visar ett icke signifikant p-värde på 
0,370 (>0,05), vilket är samma p-värde som vid f-testet eftersom vi nu endast har en 
koefficient. Eftersom koefficienten inte är signifikant finns det ingen mening att tolka 
dess betydelse, vilket innebär att det inte finns något signifikant positivt linjärt samband 
mellan avkastning och beta, och vi kan inte förkasta hypotes H0E. Detta innebär att det 
finns tendenser till låg-risk anomali inom de svenska storbankerna. 

5.3 Testning av kapitalkravets påverkan på kapitalkostnaden 
Hypoteserna H0F-H0H (det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och 
kapitalkostnaden) prövas på varje bank för sig. Resultaten av hypotesprövningen 
presenteras nedan med hänsyn till riskfria skulder, riskfyllda skulder, samt en 
skattesköld. 

5.3.1 H0F = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och 
kapitalkostnaden, när hänsyn tagits till riskfria skulder 
Figur 16 nedan visar kapitalkostnaden med riskfria skulder (blått i figuren) och 
primärkapitalrelationens (rött i figuren) utveckling mellan åren 2002-2013 för 
Handelsbanken och Nordea, samt 2005-2013 för SEB och Swedbank.  
 

 
 

Figur 16. Riskfri kapitalkostnad och primärkapitalrelationen 
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Vi kan utläsa att primärkapitalrelationen har utvecklats i liknande trend för samtliga 
banker, även om Nordea har en lägre procentsats 2013 än resterande banker. 
Gemensamt för samtliga banker är att primärkapitalrelationen gick in i en stark positiv 
trend efter krisåren 2007-2008. Kapitalkostnaden är däremot mer volatil, och vid 2007-
2009 ser vi en sjunkande kapitalkostnad för samtliga banker, framför allt för Swedbank, 
vars kapitalkostnad sjönk med cirka 60 baspunkter mellan åren 2007-2009. Runt dessa 
år visar Figur 16 även att primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden tenderar att 
divergera, kapitalkostnaden sjunker medan primärkapitalrelationen ökar. På senare tid, 
mellan 2012-2013 tenderar primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden vara positivt 
korrelerade och röra sig tillsammans uppåt för samtliga banker.  
 
Korrelationerna mellan kapitalkostnaden och primärkapitalrelationen är negativa för 
samtliga banker, utom SEB som skiljer sig och har en positiv korrelationskoefficient. 
Handelsbanken och Nordea visar negativ korrelation på -0,342 respektive -0,399, om än 
båda signifikanta på 5 % signifikansnivå. Detta innebär att högre värden på 
primärkapitalrelationen hänger samman med lägre värden på kapitalkostnaden, och 
lägre värden på primärkapitalrelationen hänger samman med högre värden på 
kapitalkostnaden. Korrelationen för Swedbank var också negativ på -0,07, men var icke 
signifikant och värdet ligger nära 0 vilket innebär att inget samband mellan 
primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden föreligger. SEB visade däremot en 
signifikant positiv korrelation på 0,631, där högre värden på primärkapitalrelationen 
hänger samman med högre värden på kapitalkostnaden, och tvärtom. 
(Korrelationsmatris 5, Appendix 2) Viktigt att komma ihåg är att korrelationen endast 
visar styrkan i sambandet och inte hur primärkapitalrelationen påverkar 
kapitalkostnaden. Detta beskrivs med regressionstabeller för respektive bank nedan 
 
Handelsbanken 
 

 
Regressionstabell 6. Riskfri kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för 

Handelsbanken 
 
Regressionstabell 6 visar att förklaringsgraden (R2) är 0,362, vilket innebär att 36,2 % 
av variationen i kapitalkostnaden förklaras av regressionssambandet. Regressionen visar 
ett f-test med ett värde av 12,51 samt ett p-värde på 0,000. Eftersom testet till en början 
visade tecken på seriell korrelation, lades en till oberoende variabel till, WACCt-1. Efter 
justering fick vi ett värde på Durbin-Watson d-test på 2,054 vilket ligger på 
acceptansskalan för kritiska värden (Tabell B-5, Studenmund, 2001, s. 614) och 
indikerar att ingen seriell korrelation finns. Hade vi endast utgått från f-testet hade 
nollhypotesen förkastats, då resultatet enligt f-testet är signifikant (<0,05). Vi vill dock 
titta på koefficienten primärkapitalrelationen individuellt, som här visar ett negativt icke 
signifikant värde på -0,001 eftersom p-värdet visade 0,528 (>0,05), vilket gör att vi inte 
kan förkasta hypotes H0F för Handelsbanken.  
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Nordea 
 

 
Regressionstabell 7. Riskfri kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för Nordea 

 
Regressionstabell 7 visar en förklaringsgrad (R2) på 0,439, vilket innebär att 43,9 % av 
variationen i kapitalkostnaden förklaras av regressionssambandet. Regressionen visar ett 
F-test med värdet 17,24 vilket är signifikant med ett p-värde på 0,000. Hypotes H0F för 
Nordea ska alltså förkastas enligt F-testet. Eftersom regressionen är justerad för seriell 
korrelation lades en laggad oberoende variabel till, WACCt-1. Efter justering har 
modellen ett värde på Durbin-Watson d-test på 1,982 vilket ligger nära 2 och ingen 
seriell korrelation existerar. Eftersom vi vill testa koefficienten primärkapital 
individuellt, är det t-testet som avgör om hypotesen för Nordea ska förkastas eller inte. 
Koefficienten för primärkapitalrelationen är -0,004, men t-testet visar att resultatet inte 
är signifikant, eftersom p-värdet ligger på 0,359 (>0,05). Hypotes H0F för Nordea kan 
alltså inte förkastas, vilket innebär att vi inte med säkerhet kan säga att det finns ett 
samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, när hänsyn tagits till 
riskfria skulder.  
 
SEB 
	  

 
Regressionstabell 8. Riskfri kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för SEB 

 
Regressionstabell 8 visar att förklaringskraften (R2) är 0,592, vilket innebär att 59,2 % 
av variationen i kapitalkostnaden förklaras av regressionssambandet. Regressionens f-
test visar ett värde på 23,25 och är signifikant med ett p-värde på 0,000. Det betyder att 
hypotes H0F för SEB ska förkastas enligt f-testet, om båda förklaringsvariablerna testats 
med nollhypotesen. Regressionen är justerad för seriell korrelation vilket gör att 
ytterligare en oberoende variabel, WACCt-1 lades till. Efter justering är visar d-testet ett 
värde på 1,828 vilket ligger utanför kritiska värdena och ingen seriell korrelation 
föreligger enligt Tabell B-5 (Studenmund, 2001, s. 614). Eftersom vi vill testa 
primärkapitalrelationen individuellt tittar vi på om dess koefficient är signifikant. 
Koefficienten visar ett positivt värde på 0,008, vilket innebär att om 
primärkapitalrelationen stiger, stiger även kapitalkostnaden med 0,8 % Resultatet visar 
också på signifikans (<0,05) med ett p-värde på 0,044. Det innebär att vi med 95 % 
säkerhet kan säga att koefficienten inte är noll samt att koefficienten är tillförlitlig. 
Nollhypotesen H0F för SEB kan därmed förkastas, vilket innebär att vi kan fastslå att det 
verkar finnas ett samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, när 
hänsyn tagits till riskfria skulder.  
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Swedbank 
 

 
Regressionstabell 9. Riskfri kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för Swedbank 

 
Regressionstabell 9 visar att förklaringsgraden (R2) är 0,506, vilket innebär att 50,6 % 
av variationen i kapitalkostnaden kan förklaras med regressionssambandet. F-testet 
används när nollhypotesen inkluderar mer än en koefficient. Vid hypotes H0F vill vi se 
sambandet mellan kapitalkostnaden och primärkapitalrelationen, och WACCt-1 lades till 
som en laggad oberoende variabel eftersom modellen först visade tecken på positiv 
seriell korrelation. Efter justering visar Durbin-Watson ett värde på 1,953 vilket visar att 
ingen seriell korrelation föreligger. F-testet visar modellens signifikans överlag, och 
hade vi endast tittat på f-testet hade nollhypotesen förkastats eftersom dess p-värde 
visade 0,000, vilket är mindre än signifikansnivån 0,05. Dock är vi intresserade av 
koefficienten för primärkapitalrelationen, som visar ett värde på 0,003, (0,3 %). Här 
visar t-testet ett icke signifikant p-värde på 0,620 (>0,05), och vi kan därmed inte säga 
att det finns något samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, och vi 
kan inte förkasta nollhypotesen H0F för Swedbank. 

5.3.2 H0G = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och 
kapitalkostnaden, när hänsyn tagits till riskfyllda skulder 
Figur 17 visar utvecklingen av primärkapitalrelationen (rött i figuren) och 
kapitalkostnaden med hänsyn till riskfyllda skulder (blått i figuren) mellan åren 2003-
2013 för Handelsbanken och Nordea, samt 2005-2013 för SEB och Swedbank. 
 
 

	  
 

Figur 17. Primärkapitalrelationen och kapitalkostnad med hänsyn till risk 
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Figur 17 visar att primärkapitalrelationen generellt har utvecklats positivt för alla de 
fyra storbankerna. Innan krisen 2007 rörde sig primärkapitalrelationen inom ett spann 
för samtliga banker, medan efter krisen steg primärkapitalrelationen i en allt högre grad. 
Handelsbanken sticker ut genom att visa den högsta primärkapitalrelationen på 21,50 % 
medan Nordea ligger på den lägsta med 15,70 % Q4 2013. Kapitalkostnaden med 
hänsyn till riskfyllda skulder visar på en mer volatil utveckling. Gemensamt för de fyra 
storbankerna är att kapitalkostnaden under krisåren 2007-2009 sjönk snabbt, speciellt 
Swedbank där kapitalkostnaden mellan Q4 2007- Q3 2009 sjönk med cirka 100 
baspunkter. Efter krisåren tenderar kapitalkostnaden återigen stiga och röra sig med den 
stigande primärkapitalrelationen för samtliga banker.  
 
Korrelationen mellan kapitalkostnad med riskfyllda skulder och primärkapitalrelationen 
är signifikant negativ för samtliga banker. Handelsbanken och Nordea har en 
korrelationskoefficient på -0,602 respektive -0,679, vilket är ett relativt starkt negativt 
samband där absolut linjärt negativt samband är -1. Detta innebär att högre (lägre) 
värden på primärkapitalrelationen hänger samman med lägre (högre) värden på den 
riskfyllda kapitalkostnaden. SEB och Swedbank visar också på signifikanta negativa 
korrelationskoefficienter på -0,413 respektive -0,458, dock inte lika starka negativa 
samband som Handelsbanken och Nordea. Eftersom korrelationsanalysen endast ger oss 
en indikation på hur starkt sambandet mellan variablerna är, visar vi också resultaten av 
respektive regressionsanalys nedan för att se hur primärkapitalrelationen påverkar 
kapitalkostnaden. (Korrelationsmatris 6, Appendix 2) 
 
Handelsbanken 
 

 
Regressionstabell 10. Riskfylld kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för 

Handelsbanken 
 
I Regressionstabell 10 ser vi att förklaringsgraden (R2) visar att 72,9 % av variationen i 
kapitalkostnad, med hänsyn till riskfyllda skulder, förklaras av regressionssambandet. 
F-testet visar ett värde på 53,77 vilket är signifikant med ett p-värde på 0,000. I detta 
fall upptäcktes seriell korrelation, varav denna justerades likt tidigare genom att låta 
WACCt-1 läggas in som en laggad oberoende variabel. Efter denna justering visade 
Durbin-Watson d-test 1,658 som ligger utanför gränsvärdena och ingen seriell 
korrelation föreligger. Eftersom vi nu har två koefficienter i modellen, men bara 
primärkapitalrelationen är inkluderad i nollhypotesen är det dennes t-test vi använder. 
Koefficienten visar ett icke signifikant p-värde på 0,606 (>0,05) och vi kan inte förkasta 
hypotes H0G för Handelsbanken, eftersom vi inte kan avläsa något signifikant samband 
mellan kapitalkostnaden och primärkapitalrelationen. 
 
Nordea 
 

 
Regressionstabell 11. Riskfylld kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för Nordea 
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Regressionstabell 11 visar att förklaringsgraden (R2) är 0,775, vilket innebär att 77,5 % 
av variationen i kapitalkostnaden med hänsyn till risk förklaras regressionssambandet. 
F-testet visar ett värde på 68,81 och är signifikant med ett p-värde på 0,000, vilket 
innebär att modellen fungerar relativt bra som helhet. Vid en första regression visade 
modellen tecken på seriell korrelationen vilket innebar att en justering för detta gjordes 
med ytterligare en oberoende variabel, WACCt-1. Efter denna justering visade Durbin-
Watson d-test 1,982 som ligger utanför gränsvärdena och ingen seriell korrelation 
föreligger. Eftersom vi nu har två koefficienter i modellen, men bara 
primärkapitalrelationen är inkluderad i nollhypotesen är det dennes t-test vi använder. 
Koefficienten för primärkapitalrelationen är -0,015 men är inte signifikant med ett p-
värde på 0,067 (>0,05), om än inte långt ifrån. Eftersom vi inte kan utläsa något 
signifikant samband mellan kapitalkostnaden och primärkapitalrelationen kan vi inte 
förkasta hypotes H0G för Nordea.  
 
SEB 
 

  
Regressionstabell 12. Riskfylld kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för SEB 

 
I Regressionstabell 12 ser vi att förklaringsgraden (R2) är 0,628, vilket innebär att 62,8 
% av variationen i den riskfyllda kapitalkostnaden förklaras av regressionssambandet. 
F-testet visar ett värde på 27,04, samt ett p-värde på 0,000. Enligt f-testet ska H0G 
förkastas, om båda förklaringsvariablerna inkluderats i nollhypotesen. Regressionen 
visade till en början tecken på seriell korrelation vilket gjorde att ytterligare en 
oberoende laggad variabel lades till, WACCt-1. Efter denna justering fick vi ett värde på 
Durbin-Watson d-test på 1,708 vilket enligt Tabell B-5 (Studenmund, 2001, s. 614) inte 
ger tecken på seriell korrelation. Vi vill testa primärkapitalrelationens koefficient 
individuellt mot kapitalkostnaden, vilken visar ett värde på -0,007 med ett p-värde på 
0,193 (>0,05) och vi kan inte förkasta H0G för SEB, eftersom regressionen inte tyder på 
något samband mellan de två variablerna.  
 
Swedbank 
 

 
Regressionstabell 13. Riskfylld kapitalkostnad och primärkapitalrelationen för 

Swedbank 
 
Regressionstabell 13 visar att förklaringsgraden (R2) är 0,703, vilket innebär att 
Swedbanks kapitalkostnad, med hänsyn till risk, till 70,3 % förklaras av 
regressionssambandet. F-testet visar ett värde på 37,8 samt en signifikansnivå med ett p-
värde på 0,000. Även här justerade vi för seriell korrelation genom att lägga in en 
laggad oberoende variabel WACCt-1. Durbin-Watson d-test visade då ett värde på 1,45, 
vilket är mellan de kritiska värdena enligt Tabell B-5 (Studenmund, 2001, s. 614). 1, 26 
< 1,45 < 1,47, vilket betyder att vi inte kan avgöra om seriell korrelation föreligger. 
Eftersom nollhypotesen vill testa sambandet mellan kapitalkostnaden med risk och 
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primärkapitalrelationen är det koefficienten för primärkapitalrelationen som blir det 
intressanta i vår studie. Koefficienten visar ett värde på -0,002, men visar dock inte på 
signifikans då p-värdet är 0,734 (>0,05) och nollhypotesen H0G för Swedbank kan inte 
förkastas, eftersom testet inte säkerställer något samband. 

5.3.3 H0H = Det finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och 
kapitalkostnaden, när hänsyn tagits till en skattesköld 
Figur 18 visar utvecklingen av primärkapitalrelationen (rött i figuren) och 
kapitalkostnaden med hänsyn till en skattesköld (blått i figuren) mellan åren 2003-2013 
för Handelsbanken och Nordea, samt 2005-2013 för SEB och Swedbank.  
 
 

 
 

Figur 18. Primärkapitalrelationen och kapitalkostnad med hänsyn till en skattesköld  
	  
I Figur 18 ovan ser vi att utvecklingen för primärkapitalrelationen likt den föregående 
hypotesen visar en positiv trend för samtliga banker. Primärkapitalrelationen visar exakt 
samma utveckling som beskrivits i föregående hypotes (eftersom samma siffror 
används) vilket gör att vi väljer att inte diskutera relationen mer i denna hypotes. 
Kapitalkostnaden skiljer sig från föregående hypotes genom att den i denna hypotes 
även inkluderar en skattesköld för samtliga banker. Likt föregående hypotes är 
kapitalkostnaden med en skattesköld mer volatil än primärkapitalrelationen. Under 
krisåren 2007-2009 sjunker kapitalkostnaden i en snabb takt för samtliga banker. Efter 
krisåren tenderar bankernas kapitalkostnader att röra sig mer i enlighet med 
primärkapitalrelationen, förutom Swedbanks kapitalkostnad som fortfarande ser ut att 
vara väldigt volatil. 
 
Korrelationen är i likhet med hypotes H0G lika för samtliga banker, alla visar 
signifikanta negativa korrelationskoefficienter. Handelsbanken (-0,571), Nordea (-
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0,646) och Swedbank (-0,404), vilket indikerar på att högre (lägre) primärkapitalrelation 
hänger samman med lägre (högre) värden på kapitalkostnaden, med hänsyn till 
skatteskölden. SEB skiljer sig något eftersom korrelationen är svagt negativ på -0,230 
(Korrelationsmatris 7, Appendix 2). Eftersom korrelationen visar styrkan på sambandet 
presenterar vi även regressionstabeller för respektive bank nedan för att se hur 
primärkapitalrelationen påverkar kapitalkostnaden.  
 
Handelsbanken 
 

Regressionstabell 14. Primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn till 
skattesköld för Handelsbanken 

 
Regressionstabell 14 visar att förklaringsgraden (R2) är 0,678, vilket innebär att 67,8 % 
av variationen i kapitalkostnaden med hänsyn till en skattesköld kan förklaras av 
regressionssambandet. F-testet visar ett värde på 42,09 vilket med ett p-värde på 0,000 
är signifikant. Regressionen justerades för seriell korrelationen där ytterligare en 
oberoende variabel WACCt-1 lades till. Med två oberoende variabler visade modellen ett 
Durbin-Watson d-test på 1,716, vilket innebär att det inte längre föreligger någon seriell 
korrelation enligt tabell B-5 (Studenmund, 2001, s.614). Detta innebär att t-testet får 
avgöra om hypotesen ska förkastas eller inte. Eftersom primärkapitalrelationen ingår i 
hypotes H0G är det den koefficienten som används. Koefficienten visar ett värde på -
0,001 med ett p-värde på 0,750 (>0,05) vilket är icke signifikant. Hypotes H0H för 
Handelsbanken kan inte förkastas vilket innebär att vi inte statistiskt kan fastställa ett 
samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn till 
skattesköld för Handelsbanken.  
 
Nordea 
 

 
Regressionstabell 15. Primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn till 

skattesköld för Nordea 
 
I Regressionstabell 15 ser vi att förklaringsgraden (R2) för kapitalkostnaden med hänsyn 
till en skattesköld av regressionssambandet är 72,1 %. F-testet visar ett signifikant 
(p=0,000) värde på 51,79. Eftersom den första regressionen visade på seriell korrelation 
gjordes en justering med ytterligare en oberoende variabel. Efter justeringen visade 
modellen ett Durbin-Watson på 1,956, vilket innebär att det inte längre föreligger någon 
seriell korrelation enligt tabell B-5 (Studenmund, 2001, s.614). Det som avgör om 
nollhypotesen ska förkastas eller inte är primärkapitalrelationen i t-testet. Koefficienten 
visar ett negativt värde på -0,012, men eftersom det dessutom visar ett icke signifikant 
resultat med p-värde 0,087 (>0,05) kan nollhypotesen H0H inte förkastas för Nordea.  
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SEB 
	  

Regressionstabell 16. Primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn till 
skattesköld för SEB	  

	  
I regressionstabell 16 testas om vi med säkerhet kan fastställa ett samband mellan 
primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn till en skattesköld. 
Regressionen visar en förklaringsgrad (R2) på 0,499 vilket innebär att 49,9 % av 
variationen i kapitalkostnaden kan förklaras av regressionssambandet. Vi har ett 
signifikant F-test med ett värde på 15,91 vilket innebär att om vi endast utgick från F-
testet skulle nollhypotesen förkastas. Eftersom vi såg tendens till seriell korrelation 
gjordes en justering med ytterligare en oberoende variabel. Efter justeringen visar 
modellen ett Durbin-Watson på 1,697 vilket innebär att det inte längre föreligger någon 
seriell korrelation enligt tabell B-5 (Studenmund, 2001, s.614). I t-testet är det 
primärkapitalrelationen som är det intressanta att studera eftersom det är den med 
kapitalkostnaden som testas i nollhypotesen. Koefficienten för primärkapitalrelationen 
visar ett värde på -0,003, men eftersom p-värdet ligger på 0,505 (>0,05) kan 
nollhypotesen inte förkastas. Vi kan alltså inte säkerställa ett samband mellan 
primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn till skattesköld för SEB.  
 
Swedbank 
	  

	  
Regressionstabell 17. Primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn till 

skattesköld för Swedbank 
 
I regressionstabell 17 ser vi att förklaringsgraden (R2) har ett värde på 0,639. Det 
innebär att variationen i kapitalkostnaden med hänsyn till en skattesköld till 63,9 % kan 
förklaras av regressionssambandet. F-testet visar ett värde på 28,38 vilken är signifikant 
med ett p-värde på 0,000. Hypotes H0H för Swedbank ska alltså förkastas enligt F-testet. 
Regressionen är dock justerad för seriell korrelation där ytterligare en oberoende 
variabel lades till, WACCt-1. Med två oberoende variabler visade modellen ett Durbin-
Watson d-test på 1,492, vilket innebär att det inte längre föreligger någon seriell 
korrelation enligt tabell B-5 (Studenmund, 2001, s. 614). Koefficienten 
primärkapitalrelationen i t-testet är det som avgör om nollhypotesen ska förkastas eller 
inte. Koefficienten för primärkapitalrelationen visar ett värde på -0,001 vilket betyder 
att om testet var signifikant skulle en ökning i primärkapitalrelationen resultera i en 
minskning av kapitalkostnaden med 0,1 %. Dock visar testet på icke signifikans 
eftersom den har ett p-värde på 0,928 (>0,05) vilket innebär att nollhypotesen inte kan 
förkastas. Vi kan inte säkerställa ett samband mellan primärkapitalrelationen och 
kapitalkostnaden för Swedbank.  
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5.4 Sammanställning av hypotesprövning 
	  
 

 
Hypoteser H0A-H0E 

 
Medelvärde för 
storbankerna 

(signifikans) 
 

 
H0A = Det finns inget samband mellan skuldsättningsgraden 
och kostnaden för eget kapital (CAPM) 
 

 
Nej 

 
H0B = Det finns inget samband mellan eget kapital och beta 
 

 
Nej 

 
H0C = Det finns inget samband mellan eget kapital och 
kostnaden för eget kapital (CAPM) 
 

 
Nej 

 
H0D = Det finns inget samband mellan 
primärkapitalrelationen och beta 
 

 
Nej 

 
H0E = Det finns inget positivt linjärt samband mellan beta och 
avkastning 
 

 
Nej 

	  
 

Hypoteser H0E-H0G 
 

 
SHB 

(signifikans) 
 

 
Nordea 

(signifikans) 

 
SEB 

(signifikans) 

 
Swedbank 
(signifikans) 

 
H0F = Det finns inget samband 
mellan primärkapitalrelationen 
och kapitalkostnaden, när hänsyn 
tagits till riskfria skulder 
 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Ja 

 
 

Nej 

 
H0G = Det finns inget samband 
mellan primärkapitalrelationen 
och kapitalkostnaden, när hänsyn 
tagits till riskfyllda skulder 
 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
H0H = Det finns inget samband 
mellan primärkapitalrelationen 
och kapitalkostnaden, när hänsyn 
tagits till en skattesköld 
 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

 
 

Nej 

Tabell 3. Sammanställning av hypoteser 
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6. Analys 
Syftet med detta kapitel är att analysera resultaten i empirin och återkoppla dem till 
den teoretiska referensramen. Vi kommer först att presentera analysen om låg-risk 
anomali, för att sedan fortsätta med analys utifrån Modigliani-Miller. Till slut 
analyseras låg-risk anomali i interaktion med ökade kapitalkrav för att undersöka om 
den påverkar kapitalkostnaden för de svenska storbankerna.  
_____________________________________________________________________ 

6.1 Studiens begränsning 
De studier som gjorts på kapitalkravens påverkan på kapitalkostnaden är övergripande 
kvalitativa, där diskussioner främst fokuserar på de förväntade effekterna på 
bankernas kostnader vid ökade kapitalkrav. Låg-risk anomalin är ett framväxande 
forskningsområde som är relativt outforskat, speciellt i interaktion med ökade 
kapitalkrav. Vi är därmed väl medvetna om att vi genom en kvantitativ studie på 
kapitalkravens påverkan på bankernas kapitalkostnad studerar ett område där det är 
svårt att dra paralleller till tidigare empiri, speciellt med tanke på vårt urval av de 
svenska storbankerna. Ett problem i vår studie är att vi har ett begränsat antal 
observationer på grund av den begränsade tidsaspekten, vilket leder till att våra 
statistiska resultat delvis blir svaga.  

6.2 Låg-risk anomali 
Sharpe (1964) hävdade att under antagandet om marknadseffektivitet är den 
förväntade avkastningen på en aktie proportionell till den systematiska risken, beta. 
Med utgångspunkt från Baker et al. (2011) ville vi testa det positiva förhållandet 
mellan risk och avkastning enligt Sharpes (1964) CAPM-modell, för att se om det 
existerade låg-risk anomali inom de svenska storbankerna. I likhet med Baker et al. 
(2011) fann vi att H0E inte kan förkastas, och vi kan därmed inte se något positivt 
förhållande mellan avkastning och beta. I motsats till Sharpes (1964) grundtankar visar 
vårt resultat att investerare inte genererar en riskpremie för den högre risk de tar (mätt 
som den systematiska risken beta). I Figur 15 visas sambandet mellan avkastning och 
beta för de svenska storbankerna. I likhet med tidigare studier från Friend & Blume 
(1970) och Black et al. (1972) visar vårt resultat att förhållandet mellan risk och 
avkastning inte var positivt linjärt utan tenderade till att vara flackt. Detta resultat 
innebär att Sharpes (1964) CAPM-modell överskattar den förväntade avkastningen för 
höga betavärden, vilket vi även kan se i våra resultat där både SEB och Swedbank som 
har högre betavärden än Handelsbanken och Nordea genererar en log avkastning som 
understiger den förväntande avkastningen enligt CAPM. SEB genererade Q4 2013 en 
log avkastning på cirka 3 % medan CAPM visade en förväntad avkastning på cirka 8 
%, och Swedbank genererade samma kvartal en log avkastning på cirka 2,5 % medan 
CAPM visade en förväntad avkastning på cirka 8 %.  
 
Till skillnad från Haugen & Heins (1975) och Blitz & van Vliet (2007) visar vårt 
resultat inte ett starkt negativt samband mellan avkastning och risk. Resultatet av Blitz 
& van Vliet (2007) studie illustreras i Figur 8, där SML i CAPM-modellen tydligt 
kränks, medan våra resultat i Figur 15 visar en regressionslinje som har en svag 
negativ lutning, vilket visar ett svagt negativt samband mellan avkastning och beta, 
nästan obefintligt. Denna skillnad i resultat kan vara på grund av att Blitz & van Vliet 
(2007) tittar på ett längre tidsspann som avslutas innan krisens turbulenta år, samtidigt 
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som studien inkluderar 2000 aktier till skillnad från vårt riktade begränsade urval inom 
de svenska storbankerna. Figur 19 nedan visar en uppskattad illustration av vårt 
resultat (i rött), det vill säga ett svagt negativt samband, jämfört med Sharpes (1964) 
SML och det positiva förhållandet mellan avkastning och risk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 19. Resultatet i jämförelse med SML 
 

Figur 19 illustrerar tendenser till låg-risk anomali inom de svenska storbankerna. 
Baker & Wurgler (2013, s. 6) definierar låg-risk anomalin att aktier med högre beta 
tenderar att generera lägre avkastning, samt att aktier med lägre beta tenderar att 
generera högre eller lika hög avkastning som aktier med högre beta. I Tabell 1 och 
Tabell 2 visar våra resultat att låg-risk anomalin existerar bland de svenska 
storbankerna i likhet med Baker & Wurgler (2013). Handelsbanken och Nordea har 
lägre betavärden än Swedbank och SEB men har genererat högre genomsnittlig log 
avkastning mellan åren 2001-2013. Figur 14 visar den årliga log avkastningen för de 
svenska storbankerna. I linje med Blitz & van Vliet (2007) finner vi att Handelsbanken 
och Nordea (med lägre betavärden) tenderar att underprestera marknaden (OMXS30) 
under uppåtgående trender och överprestera marknaden under nedåtgående trender. 
SEB och Swedbank (med högre betavärden) visar det motsatta förhållandet, att de 
överpresterar marknaden under uppåtgående trender och underpresterar under 
nedåtgående trender. Vårt resultat går även i linje med Blitz & van Vliet (2007) 
observation att avkastningen som SEB och Swedbank genererar under uppåtgående 
trender dock inte är tillräckliga för att kompensera för de nedåtgående trenderna. Detta 
ser vi i Tabell 1 och Tabell 2 eftersom den årliga genomsnittliga log avkastningen för 
SEB och Swedbank är lägre än Handelsbanken och Nordea under åren 2001-2013.  
 
Som nämnts kan vi inte förkasta H0E: det finns inget positivt linjärt samband mellan 
beta och avkastning. Resultaten vi fick av regressionen motsäger därmed inte 
nollhypotesen, men att förkasta nollhypotesen innebär inte att vi accepterar den. Att 
H0E inte kan förkastas innebär att vi kan observera en eventuell existens av låg-risk 
anomali. I likhet med Baker & Wurgler (2013) som fann att låg-risk anomalin fanns 
inom den amerikanska banksektorn, ser vi att denna låg-risk anomali även verkar 
finnas inom de svenska storbankerna – bankaktier med högre beta genererar lägre 
avkastning än bankaktier med lägre beta. Intressant för vidare analys är om denna 
existens av låg-risk anomali i interaktion med ökade kapitalkrav har påverkat 
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bankernas kapitalkostnad. Innan vi analyserar detta kommer vi analysera vad som 
driver låg-risk anomalins existens inom de svenska storbankerna. Viktigt att notera är 
vi inte gjort några statistiska prövningar i empirin för denna del, utan vi för en 
diskussion endast utifrån den teoretiska referensramen. 
 
Baker & Wurgler (2013) hävdar att låg-risk anomalin är ett resultat av 
marknadsineffektivitet till skillnad från marknadseffektiviteten där all information fullt 
återspeglas i priset. Utifrån vår referensram har vi presenterat de faktorer som driver 
låg-risk anomalin. Eftersom vårt resultat visar en eventuell existens av låg-risk 
anomali, är det sannolikt att dessa drivfaktorer även bidrar till låg-risk anomalins 
framväxt inom de svenska storbankerna i likhet med Baker et al. (2011) och Dutt & 
Jenner (2012). Investerarna i de svenska storbankerna torde i likhet med Kahneman & 
Tversky (1979) vara mer villiga att ta en högre risk för att undvika en förlust än att 
realisera en vinst. Enligt Baker et al. (2011) skulle denna förlustaversion innebära att 
investerare undviker volatilitet på grund av rädslan att realisera en förlust, vilket skulle 
leda till att investerare investerar i de svenska bankaktierna med lägre betavärden som 
är mindre volatila, nämligen Handelsbanken och Nordea. En annan sida av Kahneman 
& Tverskys (1979) prospektteori är modellen som Barberis & Huang (2008) 
utvecklade och fann att volatila aktier tenderar att övervärderas på grund av 
investerarnas irrationella beteende. Om vi drar detta till de svenska storbankerna kan 
det vara en delvis förklaring till att de mer volatila bankaktierna SEB och Swedbank 
inte möter det förväntade avkastningskravet enligt CAPM. Denna förklaring förstärks 
av att vårt resultat var i linje med Friend & Blume (1970) och Black et al. (1972) 
illustrerat i Figur 15. En ytterligare tolkning av resultatet kan dras till Kahneman & 
Tverskys (1983) tankar om representativitet. Där Baker et al. (2011) hävdar att det 
systematiska felet representativitet leder till att investerare är benägna att betala ett 
högre pris för volatila aktier eftersom de ignorerar den allmänna informationen (största 
sannolikheten) att volatila aktier är riskfyllda och ofta misslyckas. Detta är också en 
förklaring till att de mer volatila svenska bankaktierna SEB och Swedbank tenderar att 
övervärderas och inte möta det förväntade avkastningskravet. Vidare hävdar Cornell 
(2009) att investerare med en övertro på sin egen förmåga kommer att dras till aktier 
med hög volatilitet under turbulenta tider, eftersom enligt Sharpe (1964) ska högre risk 
ge högre avkastning. Detta leder till att aktier med hög volatilitet övervärderas. Då vårt 
resultat inte kunde stärka det positiva linjära förhållandet mellan risk och avkastning 
genererar inte en högre risk inom de svenska storbankerna en högre avkastning. 
Handelsbanken och Nordea som har lägre betavärden har mellan åren 2001-2013 
genererat högre genomsnittlig årlig log avkastning än Swedbank och SEB. 
Tidsaspekten är intressant här, eftersom Cornell (2009) hävdar att övervärdering av 
volatila aktier i större utsträckning sker under turbulenta tider. Dessa år har varit 
turbulenta på finansmarknaden, vilket kan ha påverkat låg-risk anomalins framväxt 
inom de svenska storbankerna ytterligare. Samtliga drivfaktorer är som nämnts enligt 
Baker & Wurgler (2013) ett resultat av marknadsineffektivitet eftersom låg-risk 
anomalin inte existerat om all information varit fullt återspeglad i aktiepriset. 
 
Shleifer & Vishny (1997) menar att anomalier som existerar på marknaden inte 
elimineras på grund av begränsningar för arbitragemöjligheter. En sådan begränsning 
som visats ha stor betydelse för låg-risk anomalin i USA enligt Baker el al. (2011) är 
kapitalförvaltares användande av ett jämförelseindex. I Sverige rapporterar de svenska 
storbankerna fondfaktablad till respektive fond de förvaltar, där de alltid använder ett 
jämförelseindex. Exempelvis OMXS30 vid en svensk storbolagsfond. Enligt Cornell 



	   67	  

& Roll (2005) leder användandet av ett jämförelseindex till att de institutionella 
fondförvaltarna inte utnyttjar låg-risk anomalin. Som nämnts skapar investerarnas 
irrationalitet ökad efterfrågan för aktier med hög volatilitet, vilket gör att priset på 
dessa högrisk-aktier stiger och de kan inte möta det förväntade avkastningskravet 
enligt CAPM, och det motsatta gäller för lågrisk-aktier. En delvis förklaring till låg-
risk anomalin inom de svenska storbankerna är att de enligt Baker et al. (2011) 
osannolikt kommer att utnyttja felprissättningar som skapats på marknaden. Eftersom 
de svenska storbankerna använder ett jämförelseindex i sina fondfaktablad innebär det 
att Baker et al. (2011) och Cornell & Rolls (2008) observationer även torde driva låg-
risk anomalin inom de svenska storbankerna. Men intressant är Dutt & Jenners (2012) 
ytterligare förklaring till låg-risk anomalin, nämligen att låg-volatilitets aktier oftare 
har starka operativa resultat och att denna låga volatilitet förbättrar företagets tillgång 
till kapital. Till skillnad från Dutt & Jenner (2012), som tittade på företag i 
tillväxtländer, ingår vår studie endast av finansiella bolag i Sverige. Enligt Dutt & 
Jenner (2012) har låg-volatilitets företag signifikant högre operativa resultat samt 
högre avkastning på aktien. Jämförande till vår studie har samtliga svenska storbanker 
höga operativa resultat. Nordea har högst rörelseresultat (36426 Mn 2013) och i likhet 
med Dutt & Jenner högre avkastning än de mer volatila aktierna SEB och Swedbank. 
Det som säger emot Dutt & Jenners förklaring till låg-risk anomalin inom de svenska 
storbankerna är att SEB och Swedbank som är mer volatila än Handelsbanken och 
Nordea ändå har starka rörelseresultat (18127 Mn respektive 15256 Mn 2013), SEB 
har till och med högre rörelseresultat än Handelsbanken (18088 Mn) som genererar 
högst avkastning. Att våra resultat inte är helt i linje kan förklaras av att de svenska 
storbankerna i större utsträckning än tillväxtländerna använder sig av jämförelseindex, 
precis som Baker et al. (2011) observerade i USA. Dessutom har samtliga banker god 
tillgång till kapital, främst genom emitterade värdepapper som ägs av institutionella 
företag och allmänheten via inlåning. 

6.3 Modigliani-Millers applicerbarhet 
Modigliani-Miller (1958) utvecklade irrelevansprincipen som innebär att under 
antagandet om marknadseffektivitet kommer ett företags värde vara oberoende av dess 
kapitalstruktur. Vi ville testa om Modigliani-Miller (1958) är applicerbart på banker 
genom att studera om bankernas kapitalkostnad är oberoende av kapitalstrukturen. 
Med utgångspunkt i Modigliani-Millers proposition II utan skatt (1958) ville vi 
studera om kostnaden för eget kapital (CAPM) ökar proportionellt med 
skuldsättningsgraden samtidigt som kapitalkostnaden hålls konstant. Vi kunde inte 
bevisa att ett samband mellan skuldsättningsgraden och CAPM existerade för de 
svenska storbankerna, och vi kunde inte förkasta H0A. Vårt resultat är därmed inte i 
linje med Modigliani-Miller (1958), eftersom vi inte kan finna ett positivt linjärt 
samband. Genom att vi inte kan förkasta H0A innebär det som följd inte att vi 
accepterar nollhypotesen. Till skillnad från Modigliani-Miller (1958) testar vi den 
historiska skuldsättningsgraden inom de svenska storbankerna mellan åren 2001-2013, 
i stället för att hypotetiskt testa en proportionell stigning i skuldsättningsgraden för att 
se effekten på CAPM. Detta kan vara en förklaring till att vårt resultat inte visar något 
signifikant samband.  
 
I linje med Modigliani-Miller (1958) ville vi med H0B och H0C testa om ökat eget 
kapital leder till minskad risk (mätt som beta), samt om detta förhållande stämmer 
också kan leda till att de svenska storbankernas CAPM sjunker. Figur 11 visar i likhet 
med Junge & Kuglers (2012) studie på schweiziska storbanker att även de svenska 
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storbankernas betavärden stigit mellan 2001-2013 och nått toppnivåer under krisåren 
2008-2009. Här ser vi likheter med Modigliani-Miller (1958) att när 
skuldsättningsgraden stigit under krisåren i Figur 10, ökar även risken. I genomsnitt 
över åren har dock eget kapital stigit, vilket enligt Modigliani-Miller (1958) borde leda 
till sjunkande beta. Detta mönster kan vi endast se mellan åren 2009-2013 i Figur 11, 
där eget kapital fortsätter att stiga samtidigt som beta sjunker – vilket är i linje med 
Modigliani-Miller (1958). Vi kan dock inte förkasta H0B och resultatet motsäger 
därmed Modigliani-Miller (1958). Detta leder även till att den uppföljande hypotesen 
H0C inte heller kan förkastas. Enligt Modigliani-Millers (1958) illustration i Figur 5 är 
CAPM lägre vid lägre skuldsättningsgrad, vilket vi kan se i Figur 12 mellan åren 
2009-2013. När eget kapital stiger tenderar CAPM att sjunka för de svenska 
storbankerna. Dock visar resultatet tvärtom mellan åren 2005-2009, i motsats till 
Modigliani-Millers (1958) antagande att vid ökat eget kapital bör CAPM sjunka. Med 
hypotes H0D ville vi förlänga H0B genom att testa hur ökade krav på 
primärkapitalrelationen, mätt enligt Basel, påverkar risken i de svenska storbankerna. 
För att undersöka interaktionen av ökade kapitalkrav har vi därför studerat 
förhållandet mellan primärkapitalrelationen och beta. Genom att dra paralleller till 
Modigliani-Millers (1958) antagande att om skuldsättningsgraden sjunker bör beta 
sjunka, men i Figur 13 ser vi att primärkapitalrelationen och beta rört sig stigande 
tillsammans mellan åren 2001-2009, vilket talar emot Modigliani-Miller (1958). Dock 
i liknelse med tidigare hypotestestningar visar resultatet att efter krisåren 2008-2009 
tenderar beta att sjunka när primärkapitalrelationen stiger. Efter åren 2008-2009 har 
även primärkapitalrelationen stigit i högre takt i och med ökade kapitalkrav på de 
svenska storbankerna.  
 
Genom att vi inte kunnat förkasta hypoteserna som ämnade testa Modigliani-Millers 
applicerbarhet på de svenska storbankerna kan vi som följd inte hävda att 
kapitalstrukturen är irrelevant för kapitalkostnaden. Detta går i linje med Birchler & 
Jackson (2013) som hävdar att Modigliani-Millers validitet på banksektorn bör 
ifrågasättas. Banker har inte samma karaktär på kapitalstrukturen som klassiska 
företag, och Juks (2010)  i likhet med våra observationer kan se att de svenska 
storbankerna finansierar sig med cirka 96 % skulder. Juks (2010) ifrågasätter 
Modigliani-Millers (1958) applicerbarhet på banker eftersom bankerna har möjlighet 
att finansiera sig med inlåning från allmänheten garanterad av staten. Om vi drar detta 
argument till vår studie kan vi i likhet med Junge & Kugler (2012) hävda att de 
svenska storbankerna har låga kostnader för skulder, vilket gör att de nästan kan 
klassas riskfria med inräknad inlåningsgaranti. Att beta och CAPM inte rör sig enligt 
Modigliani-Miller (1958) kan förklaras av att en ökad skuldsättningsgrad för banker 
inte innebär samma ökade risk för fallissemang som för klassiska företag. Att våra 
resultat inte går i linje med Modigliani-Miller (1958) beror på att propositionerna 
endast håller under att antal antaganden. Till skillnad från Modigliani-Miller teoremet 
utsätts de svenska storbankerna för skatter, transaktionskostnader – och som vi testat 
med H0E, existensen av låg-risk anomali och marknadsineffektivitet. Vi kan alltså 
konstatera att många av Modigliani-Millers (1958) förutsättningar för 
kapitalstrukturens irrelevans på kapitalkostnaden inte håller i vår studie på de svenska 
storbankerna. Intressant är att se om existensen av låg-risk anomalin i interaktion kan 
vara en förklaring till att Modigliani-Miller inte kan appliceras. Nedan kommer vi 
analysera kapitalkrav och kapitalkostnaden för Handelsbanken, Nordea, SEB, och 
Swedbank för sig.  
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6.4 De svenska storbankernas kapitalkostnad 
I likhet med Junge & Kugler (2012) och Juks (2010) har de svenska storbankerna 
högre kostnader för eget kapital än för skulder. Denna observation tillsammans med 
antagandet om att kostnaden för eget kapital är ett fast nummer och inte en funktion av 
risk och kapitalstrukturens proportion, bidrar till diskussionen om att ökade 
kapitalkrav leder till ökad kapitalkostnad. I Figur 12 ser vi att CAPM fluktuerar när 
eget kapital stiger, vilket styrker Millers (1995), Junge & Kuglers (2012) och 
Pfleiderers (2010) argument om att CAPM inte kan ses som ett fast nummer. I vår 
studie har vi testat primärkapitalrelationens påverkan på kapitalkostnaden enligt 
Modigliani-Millers (1958) WACC, och tagit hänsyn till riskfria skulder (H0F), 
riskfyllda skulder (H0G) och med hänsyn till en skattesköld (H0H). Hypotes H0F: det 
finns inget samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden med hänsyn 
till riskfria skulder visar ett delat resultat för de svenska storbankerna. För 
Handelsbanken, Nordea och Swedbank kan vi inte förkasta H0F och vi kan därmed 
statistiskt sett inte säga att primärkapitalrelationen har någon påverkan på 
kapitalkostnaden med riskfria skulder. I motsats till Modigliani-Miller (1958) visar 
vårt resultat i Figur 16 att kapitalkostnaden inte hålls konstant vid förändrad 
kapitalstruktur (med ökad primärkapitalrelation). När det gäller SEB kan vi däremot 
förkasta hypotes H0F, vilket innebär att vi kan säkerställa att det verkar existera ett 
samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden. Regressionen visar en 
koefficient med ett svagt positivt värde på 0,008 vilket innebär att 
primärkapitalrelationen har påverkat kapitalkostnaden med 80 baspunkter. Detta 
resultat är i linje med Junge & Kugler (2012) som visar att vid en dramatisk ökning av 
den totala kapitalrelationen från 100 % - 150 % kommer kapitalkostnaden att stiga 
med endast 14-20 baspunkter. De schweiziska storbankerna visar därmed i likhet med 
SEB en blygsam ökning av kapitalkostnaden trots ökade kapitalkrav via 
Baselregelverket. Stigningen av 80 baspunkter för SEB är även i linje med vad Elliot 
(2009) och Kashyap et al. (2010) fann i USA, nämligen att kostnaderna av ökade 
kapitalkrav är väldigt blygsamma. Junge & Kugler (2012) hävdar att de små effekterna 
på kapitalkostnaden för de schweiziska storbankerna kan ha att göra med att de redan 
uppfyller kapitalkraven enligt Basel III. Samtliga svenska storbanker uppfyller även 
kraven på primärkapitalrelationen enligt Basel III. För trots att vi inte kan förkasta H0F 
för resterande svenska storbanker ser vi i Figur 16 som nämnts att kapitalkostnaden 
stiger tillsammans med primärkapitalrelationen efter 2008-2009. 
 
Med utgångspunkt av Modigliani-Millers (1958) beräkning av kapitalkostnaden med 
hänsyn till riskfyllda skulder rörde sig primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden 
för samtliga banker i likhet som när hänsyn togs till riskfria skulder. Vi kunde inte 
förkasta H0G för någon av bankerna, vilket betyder att vi inte statistiskt ser ett samband 
mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, samt att kapitalkostnaden inte är 
konstant i linje med Modigliani-Miller (1958). Trots att vi enligt Figur 17 tydligt ser 
att kapitalkostnaden inte är konstant har den inte heller stigit nämnvärt mellan åren 
2001-2013 för samtliga svenska storbanker när kapitalstrukturen förändrats, vilket gör 
att Modigliani-Miller inte kan avfärdas helt och Mervyn Kings (2012) uttalande verkar 
delvis stämma. 
 
När hänsyn togs till riskfyllda skulder med en skattesköld visade resultatet lika 
mönster som när hänsyn inte tagits till skatteskölden (Se Figur 17 och 18). Modigliani-
Miller (1963) hävdar att med ökad skuldfinansiering bör kapitalkostnaden sjunka 
eftersom skuldfinansieringen bidrar till skattelättnader. Vårt resultat kan ses som den 
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andra sidan av myntet i linje med Modigliani-Miller (1963), nämligen att när eget 
kapital stiger (i form av ökad primärkapitalrelation) sjunker skuldfinansieringen och 
kapitalkostnaden bör stiga. Vi ser tendenser till likheter med Modigliani-Miller (1958) 
i Figur 18 eftersom kapitalkostnaden i genomsnitt stiger med primärkapitalrelationen 
för samtliga banker efter krisåren 2008-2009, vilket är i samma tidsperiod som högre 
kapitalkrav implementerades enligt Baselregelverken. Detta gäller för samtliga 
svenska storbanker, vilket styrker Pfleiderers (2010) argument om att Modigliani-
Miller är relevant för banker. Dock kan vi inte förkasta hypotes H0H och statistiskt sett 
har primärkapitalrelationen ingen påverkan på kapitalkostnaden när hänsyn tas till en 
skattesköld.  
 
Intressant är varför vi kunde förkasta hypotes H0F för SEB när hänsyn togs till riskfria 
skulder, men inte när skulderna antogs vara riskfyllda eller med hänsyn till 
skattelättnader. Om vi jämför SEB i Figur 16 (riskfria skulder) och Figur 17 (riskfyllda 
skulder), ser vi skillnader i SEBs kapitalkostnad. När skulderna antas vara riskfria ser 
vi att SEBs kapitalkostnad rör sig skiljt från de andra bankerna, som alla har 
kapitalkostnader på högre nivåer innan krisåren 2008-2009. SEBs kapitalkostnad med 
riskfria skulder utvecklas i linje med primärkapitalrelationen under åren 2005-2013 
medan vi för de övriga bankerna inte kan se denna trend. När skulderna istället antas 
vara riskfyllda, rör sig SEBs kapitalkostnad i likhet med de övriga bankerna. Å ena 
sidan kan man analysera varför vi kan förkasta H0F för SEB, och å andra sidan kan vi 
analysera varför vi inte kan förkasta H0G och H0H för SEB. Vi kommer att göra båda.  
 
Gällande H0F antas kostnaden för skulder (rD) vara 0 %, vilket leder till att endast 
komponenterna marknadsvärdet av eget kapital (E) i förhållande till totalt kapital (V), 
samt kostnaden för eget kapital (rE) beaktas. SEB har ett marknadsvärde på eget 
kapital i förhållande till totalt kapital som är flera procentenheter lägre än resterade 
banker innan krisåren, eftersom kostnaden för eget kapital inte skiljer sig nämnvärt 
mellan bankerna. Ett resultat av detta är att SEBs kapitalkostnad inte når lika höga 
nivåer innan krisåren 2008-2009 som de andra bankerna. 
 
När vi analyserar varför vi inte kan förkasta H0G och H0H för SEB måste vi beakta 
skulderna (S) och kostnader för skulderna (rD) samt de övriga variablerna i 
kapitalkostnaden som nämnts ovan. Genom att undersöka SEBs kostnader för skulder 
kan vi tydligt se att de steg närmare 20-30 baspunkter per år mellan åren 2006-2008. 
Efter krisåren sjönk dock kostnaderna för skulder tillbaka med ca 20 baspunkter och 
har fram tills idag hållit sig på låga nivåer. Att SEB innan krisåren hade stigande 
kostnader för skulder leder till att kapitalkostnaden påverkas och stiger. 
Kapitalkostnaden med hänsyn till riskfyllda skulder har för SEB utvecklats i liknelse 
med de övriga bankerna efter krisåren. Av dessa resultat är det intressant att undersöka 
om det finns skillnader i hur SEB finansierade sig innan och efter krisåren. Vi finner 
att SEB exempelvis hade inlåning till allmänheten i förhållande till emitterade 
värdepapper på 1,3, år 2012. Samma mått under 2007 var 1,5, samt att skulder till 
kreditinstitut var ca 2,5 gånger större under 2007 än under 2012. Ytterligare 
intressanta observationer är att skuldsättningsgraden (D/E) för SEB steg från 29 till 91 
mellan Q1 2006-Q1 2009, vilket kan vara en förklaring till att kapitalkostnaden steg 
med ca 50 % för SEB mellan dessa år. Att vi förkastar hypotesen H0F för SEB men 
inte H0G och H0H, visar på vikten av att hänsyn bör tas till skulderna och kostnaden för 
skulderna vid beräkning av kapitalkostnaden. 
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6.5 Låg-risk anomali i interaktion med kapitalkrav 
I likhet med Baker & Wurgler (2013) som finner att låg-risk anomali existerar inom 
den amerikanska banksektorn, finner vi med hypotes H0E att detta också verkar 
existera inom de svenska storbankerna. Vi kan även hävda att flera av 
förutsättningarna för att Modigliani-Miller (1958) proposition II ska hålla inte upplevs 
med hypotes H0A-H0D. Resultatet av dessa hypoteser kan hjälpa till att förklara 
resultatet av hypoteserna som testar vår frågeställning, nämligen: Hur har ökade krav 
på primärkapitalrelationen påverkat de fyra svenska storbankernas kapitalkostnad?  
 
Existensen av låg-risk anomali inom de svenska storbankerna kan förklara varför 
kapitalkostnaden inte hålls konstant (vid riskfria skulder) som Modigliani-Miller 
hävdar. Vi fann i vår studie att i motsats till Sharpes (1964) CAPM-modell där högre 
risk (beta) kompenseras med högre avkastning, att förhållandet mellan avkastning och 
risk var nästintill flackt i linje med Friend & Blume (1970) och Black et al. (1972). 
Eftersom CAPM är en viktig komponent i beräkning av kapitalkostnaden, blir den 
matematiska följden direkt att kapitalkostnaden förändras när förhållandet mellan 
avkastning och risk enligt Sharpe delvis inte håller, vilket är grundläggande för att 
kapitalkostnaden ska hållas konstant enligt Modigliani-Miller. Vårt resultat visade att 
Sharpes (1964) CAPM-modell överskattade den förväntade avkastningen för aktier 
med höga betavärden, nämligen SEB och Swedbank. Det innebär att dessa aktier inte 
genererade lika hög avkastning som förväntat enligt Sharpe, vilket delvis kan vara en 
förklaring till att kapitalkostnaden inte hålls konstant enligt Modigliani-Miller.  
 
Resultatet av hypotes H0F för SEB visade ett samband mellan primärkapitalrelationen 
och kapitalkostnaden, att när primärkapitalrelationen stiger tenderar kapitalkostnaden 
att stiga med 80 baspunkter. Detta resultat går att likna med vad Baker & Wurgler 
(2013) fann i den amerikanska banksektorn, nämligen att låg-risk anomali i interaktion 
med ökade kapitalkrav ökar kapitalkostnaden. Det vill säga att det inte endast är de 
ökade kapitalkraven som gör att kapitalkostnaden stiger, utan att existensen av låg-risk 
anomalin tillsammans med kapitalkraven resulterar i en ökad kapitalkostnad. Dock 
kan vi statistiskt inte se att primärkapitalrelationen påverkar kapitalkostnaden för de 
andra bankerna, vilket gör att vi inte kan analysera om låg-risk anomalins existens 
förklarar resultatet. Men i Figur 16 ser vi att kapitalkostnaden stiger när 
primärkapitalrelationen stiger efter krisåren 2008-2009, vilket gör att låg-risk 
anomalins existens i framtiden kan komma att påverka kapitalkostnaden i interaktion 
med ökade kapitalkrav, likt SEB och Baker & Wurglers (2013) observation.  
 
Som nämnts tidigare är de svenska storbankerna välkapitaliserade och uppfyller redan 
kraven på primärkapitalrelationen enligt Basel III, och Junge & Kugler (2012) hävdar 
att detta var anledningen till att de schweiziska bankerna upplevde väldigt små effekter 
på kapitalkostnaden. Detta kan jämföras med våra svenska storbanker som alla ligger 
5-10 % över minsta kravet primärkapitalrelation enligt Basel III, där vi inte statistiskt 
kunde se att primärkapitalrelationen påverkade kapitalkostnaden. Förutom för SEB 
med hänsyn till riskfria skulder. Baker & Wurgler (2013) kunde se att ökade 
kapitalkrav i interaktion med låg-risk anomalin ledde till en signifikant ökning av 
kapitalkostnaden, men till skillnad från oss använder de en hypotetisk ökning av 
primärkapitalrelationen på 4000 amerikanska banker, vilket inkluderar banker som än 
idag inte regleras av Basel. Därför är det naturligt att vårt resultat är mer i linje med 
Junge & Kugler (2012) eftersom de schweiziska bankerna likt de svenska är 
välkapitaliserade och Baselreglerade. Junge & Kugler (2012) och Birchler & Jackson 
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(2013) hävdar att de ekonomiska fördelarna på längre sikt är högre än de kostnader 
som Baker & Wurgler (2013) identifierar med ökade kapitalkrav, och detta verkar 
stämma för de svenska storbankerna också. Enligt Finansinspektionen (2012) har de 
marginella ökningarna i bankernas kostnader inte gjort att utlåningsverksamheten 
sjunkit som många kritiker menar, och de hävdar i likhet med Junge & Kugler (2012) 
att fördelarna med ökade kapitalkrav överstiger kostnaderna. 
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7. Slutsats och rekommendationer 
Syftet med detta kapitel är att presentera studiens slutsatser. Vi kommer även att 
redogöra för studiens bidrag och samhälleliga och etiska aspekter, samt ge 
rekommendationer till vidare forskning.   
_____________________________________________________________________ 

7.1 Slutsats 
Syftet med studien var att studera vad som händer med kapitalkostnaden för de 
svenska storbankerna vid ökade kapitalkrav. Utifrån den teoretiska referensramen 
skapade vi hypoteser som testade Modigliani-Millers teorem om kapitalstrukturens 
irrelevans för kapitalkostnaden, samt låg-risk anomalins existens inom de svenska 
storbankerna. 
 
Resultatet visar att det finns tendenser till låg-risk anomali inom de svenska 
storbankerna. Förhållandet mellan avkastning och beta var inte positivt linjärt som 
CAPM-modellen hävdar, utan förhållandet var svagt negativt, nästan flackt. Detta 
betyder att Handelsbanken och Nordea med lägre betavärden genererade högre 
avkastning än SEB och Swedbank med högre betavärden mellan åren 2001-2013. 
Investerarna kompenserades därmed inte med en premie för ökad risk, utan 
avkastningen för SEB och Swedbank mötte inte det förväntade avkastningskravet 
enligt CAPM. Existensen av låg-risk anomali leder till att kapitalkostnaden påverkas 
eftersom avkastningskravet för eget kapital är en viktig komponent vid beräkning av 
kapitalkostnaden.  
 
Vid testning av Modigliani-Miller fokuserade vi på proposition II, och 
kapitalkostnaden beräknades för samtliga banker när skulderna antogs vara riskfria, 
riskfyllda, samt riskfyllda med en skattesköld. För att mäta ökade kapitalkrav använde 
vi primärkapitalrelationen, som de svenska storbankerna rapporterar enligt 
Baselackorden. Nedan presenteras slutsatserna för hur kapitalkostnaden har påverkats 
av ökade krav på primärkapitalrelationen, med hänsyn till varje nivå av risk på 
bankernas skulder:  
 
Riskfria skulder 
Modigliani-Miller hävdar att kapitalkostnaden hålls konstant vid ökat eget kapital. När 
primärkapitalrelationen stiger för de svenska storbankerna hålls kapitalkostnaden inte 
konstant, utan den stiger. SEB till skillnad från de andra bankerna visade ett statistiskt 
samband mellan primärkapitalrelationen och kapitalkostnaden, och ökade krav på 
primärkapitalrelationen har påverkat kapitalkostnaden med 80 baspunkter. 
 
Kostnaden för eget kapital sjunker inte som Modigliani-Miller proposition II hävdar, 
utan den stiger mellan åren 2001-2013. Förutom efter krisåren 2008-2009 då 
kostnaden för eget kapital sjunker vid ökat eget kapital i enlighet med Modigliani-
Miller. Detta gäller för samtliga svenska storbanker.  
 
Riskfyllda skulder 
I likhet med riskfria skulder ska kapitalkostnaden hållas konstant vid ökat eget kapital 
enligt Modigliani-Miller, men för samtliga svenska storbanker stiger kapitalkostnaden 
när primärkapitalrelationen stiger. Kostnaden för eget kapital sjunker inte heller i 
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enlighet med Modigliani-Miller, förutom efter krisåren 2008-2009. Vid riskfyllda 
skulder kan vi inte statistiskt bevisa att primärkapitalrelationen påverkar 
kapitalkostnaden, även om vi ser tendenser till det.  
 
Riskfyllda skulder med en skattesköld 
Modigliani-Miller hävdar att kapitalkostnaden sjunker och kostanden för eget kapital 
stiger vid ökad skuldsättningsgrad när hänsyn tas till skatt. När skuldsättningsgraden 
sjunker för de svenska storbankerna stiger kapitalkostnaden när hänsyn tas till skatt, 
vilket är i likhet med Modigliani-Miller men sett från motsatt håll. Dock stiger 
kostnaden för eget kapital för samtliga banker, vilket strider mot vad Modigliani-
Miller hävdar när hänsyn tas till skatt.  
 
Vi kan dra slutsatsen att Modigliani-Miller delvis håller för de svenska storbankerna, 
vilket leder till att Modigliani-Miller propositionerna kanske inte är en dålig 
approximation för banker trots allt. När hänsyn tas till skatt rör sig kapitalkostnaden i 
enlighet med Modigliani-Miller, med den intressanta skillnaden att kostnaden för eget 
kapital inte rör sig i enlighet med Modigliani-Miller. Detta kan delvis förklaras av 
existensen av låg-risk anomali inom de svenska storbankerna. Eftersom förhållandet 
mellan avkastning och beta inte är positivt linjärt kränks Modigliani-Millers 
grundläggande antagande om marknadseffektivitet, som är en förutsättning för 
kapitalstrukturens irrelevans för kapitalkostnaden.  
 
Studiens visar därmed att låg-risk anomalin i interaktion med ökade kapitalkrav har 
påverkat en av de svenska storbankernas kapitalkostnad, nämligen SEBs. Effekten är 
dock näst intill obefintlig, då kapitalkostnaden stiger med 80 baspunkter. Gällande 
Handelsbanken, Nordea och Swedbank kan vi statistiskt sett inte hävda att 
primärkapitalrelationen påverkat kapitalkostnaden, även om vi ser dessa tendenser.  

7.2 Teoretiskt bidrag 
Det teoretiska bidraget av uppsatsen riktar sig främst mot forskningsområdet 
kapitalkostnad. Framförallt påverkan på kapitalkostnaden av de ökade kraven på kapital 
genom Baselackorden. De studier som ämnat undersöka effekterna av ökade kapitalkrav 
på bankers kapitalkostnad är övergripande kvalitativa studier. Genom att göra en 
kvantitativ studie bidrar vi med kunskap inom detta ämne från ett annat synsätt. De 
svenska storbankerna uppfyller redan kraven på primärkapitalrelationen enligt Basel III, 
och har relationer på över 5-10 % över lägsta nivå. En kvantitativ studie om 
primärkapitalrelationens påverkan på kapitalkostnaden bidrar till ökad förklaring till hur 
bankernas kostnader faktiskt har påverkats av ökade kapitalkrav, till skillnad från 
kvalitativa studier som ofta syftar till att försöka uppskatta de förväntade kostnaderna. 
 
Modigliani-Millers teorem om kapitalstrukturens irrelevans för kapitalkostnaden 
applicerat på de svenska storbankerna har, vad vi funnit, inte gjorts tidigare. 
Kontributionen av vår studie visar att Modigliani-Miller delvis verkar hålla för de 
svenska storbankerna. Detta teoretiska bidrag är aktuellt i debatten om bankers 
kapitalstruktur i ljuset av ökade kapitalkrav. 
 
Studien bidrar även till kunskap inom det relativt nya forskningsområdet låg-risk 
anomali. Genom att studera låg-risk anomalin bidrar vi till en ökad förklaring till hur de 
ökade kapitalkraven i interaktion med låg-risk anomalin har påverkat kapitalkostnaden 
för de svenska storbankerna.  
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7.3 Praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget riktar sig mot perspektivet i studien, nämligen investerare. Här 
berörs både skuldinvesterare samt aktieinvesterare eftersom deras avkastningskrav på 
skulder och eget kapital båda är komponenter i bankernas totala kapitalkostnad 
(WACC). Genom att studera de ökade kapitalkravens påverkan på kapitalkostnaden 
bidrar vi med kunskap till investerare vid utvärdering av placeringsalternativ. 
 
Det främsta praktiska bidraget av studien menar vi vara en ökad förståelse för låg-risk 
anomalins betydelse vid investeringar. Att investerare genom vår studie får en ökad 
förmåga att utnyttja låg-risk anomalin, samt utvärdera placeringsalternativ med hänsyn 
till det svagt negativa förhållandet mellan avkastning och risk. Grundläggande teori 
hävdar att överavkastning endast kan genereras genom att ta högre risk. Men genom att 
vi ser tendenser till låg-risk anomali inom de svenska storbankerna kan investerare ta 
lägre risk (lågt beta) och generera högre avkastning. Detta leder oundvikligt till 
ifrågasättandet om beta är ett korrekt mått på risk.  
 
Ökade kapitalkrav i schweiziska banker har bevisats minska sannolikheten för 
bankkriser. Detta i beaktning tillsammans med låg-risk anomalins existens inom de 
svenska storbankerna kan leda till att både skuld- och aktieinvesterare i framtiden kan 
behöva justera sina avkastningskrav.  

7.4 Samhälleliga och etiska aspekter  
Vi har under studiens gång beaktat de samhälleliga och etiska aspekterna i 
forskningsprocessen. Vid genomförandet av studien har vi varit noggranna med att 
tydligt redogöra och argumentera för våra metodologiska val, både vetenskapliga och 
praktiska, vilket gör att studien kännetecknas av öppenhet och transparens. Framför allt 
har vi utgått från vårt objektiva synsätt vid insamlandet av data, där vi inte stött på några 
etiska dilemman alls. Intressant är i stället att diskutera de samhälleliga aspekterna 
rörande vår frågeställning om hur ökade krav på primärkapitalrelationen har påverkat de 
svenska storbankernas kapitalkostnad. Slutsatsen, att låg-risk anomalin i interaktion 
med ökade kapitalkrav har en marginell påverkan på kapitalkostnaden, kan sättas i ett 
vidare samhälleligt sammanhang. Studien ger en kvantitativ aspekt på ett aktuellt 
debatterat ämne och kan vara användbar för samhället utifrån allmänhetens, 
tillsynsmyndigheters och den övergripande ekonomins intresse. Allmänheten, bestående 
av exempelvis bankernas kunder ser att ökade krav på kapital endast har en marginell 
effekt på bankernas kapitalkostnad, och kunderna behöver därmed inte märka av en 
betydande ökning i räntekostnader. För ekonomin i stort kan fördelarna för samhället av 
att de systemviktiga bankerna håller mer kapital vara betydligt högre än de kvantitativa 
kostnaderna. Som Finansinspektionen (2012) visade har bankernas utlåning inte sjunkit 
som många befarade med ökade kapitalkrav, vilket gör att ekonomins produktion inte 
heller sjunkit – i alla fall syns inte de effekterna idag. Vår slutsats kan också sättas 
vidare utifrån tillsynsmyndigheternas perspektiv som upprättar allmänna råd och 
förespråkar att bankerna tar ytterligare höjd för skärpta kapitalkrav. Ett exempel som 
debatterats flitigt är Riksbankens bedömning att riskviktsgolvet för bolån bör höjas6. 
Eftersom ökat kapital i bankernas finansiering endast påverkar bankernas kapitalkostnad 
marginellt, blir den naturliga följden att mer riskfyllda tillgångar finansieras med större 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Den 8 maj 2014 beslutade Finansinspektionen att skärpa kapitalkraven för de svenska storbankerna, 
vilket bland annat innefattar att riskviktsgolvet för bolån höjs från 15 % till 25 % (Finansinspektionen, 
2014). 
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andel kapital, vilket är positivt för den finansiella stabiliteten i samhället men kan 
komma att ha en negativ effekt för allmänheten eftersom bankerna kan bli mer 
restriktiva med utlåningsverksamheten. 

7.5 Rekommendationer till vidare forskning 
	  

• Då vår studie har funnit låg-risk anomali inom de svenska storbankerna föreslår 
vi vidare forskning för att identifiera de faktorer som driver låg-risk anomalin i 
Sverige. En ökad förklaring till vad som driver låg-risk anomalin skulle leda till 
ytterligare förståelse för hur investerare kan utnyttja låg-risk anomalin. 
Dessutom skulle låg-risk anomalin kunna testas på andra branscher i Sverige. 

 
• Studiens observationer täckte åren 2001-2013, där samtliga bankers variabler 

visade tendenser till att röra sig i linje med Modigliani-Miller efter krisåren 
2008-2009. Intressant vore att forska på Modigliani-Millers applicerbarhet på de 
svenska bankerna med utgångspunkt efter 2008. 

 
• Eftersom de svenska storbankerna är skyldiga att hålla kapital enligt Basel III 

från den 1 januari 2014 (via CRR-CRD IV-paketet), vore det intressant att utöka 
studien efter några år för att undersöka om effekten av ökade kapitalkrav på 
bankernas kapitalkostnad förändrats.  

 
• Svenska tillsynsmyndigheter har uppmanat de svenska storbankerna att ta höjd 

för ökade kapitalkrav, trots att de redan idag har högre krav än Basel III. Vi 
föreslår att en hypotetisk höjning av kapitalkraven testas på de svenska 
bankernas redan befintliga nivåer för att se hur detta skulle påverka 
kapitalkostnaden.  

 
• Vi rekommenderar till fortsatta studier inom kapitalkravens effekter på 

ekonomin som helhet. Intressant vore att kvantifiera fördelarna av att bankerna 
finansierar sig med ökat kapital, och ställa dessa mot kostnaderna. 
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8. Sanningskriterier 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för relevanta sanningskriterier för vår 
kvantitativa studie, nämligen validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet. 
_____________________________________________________________________ 
	  
Johansson-Lindfors (1993, s. 160-161) menar att valet av relevanta sanningskriterier 
utgår från det valda angreppssättet i studien. Varje angreppssätt ska alltså bedömas 
utifrån sina egna sanningskriterier. Utifrån vårt deduktiva angreppssätt är det validitet, 
reliabilitet samt generaliserbarhet som tillämpas för att bedöma måluppfyllelsen med 
studien.  

8.1 Validitet 
Johansson Lindfors (1993, s. 108) menar att begreppet validitet i en vetenskaplig studie 
avser att man faktiskt mäter det som är avsett att mätas, alltså att de egenskaper eller 
variabler som problemställningen avser att mäta faktiskt mäts.  
 
Vårt urval är ett riktat och begränsat urval, vilket styrs av studiens problemområde. Vi 
ämnade med denna studie undersöka hur ökade krav på primärkapitalrelationen har 
påverkat de svenska storbankernas kapitalkostnad. Validiteten för vår studie stärks 
genom att våra undersökningsvariabler mäter vad de ämnar mäta, nämligen att vi 
använder primärkapitalrelationen rapporterad enligt Basel och att kapitalkostnaden är 
beräknad i enlighet med Modigliani-Millers proposition II. Enligt Bryman & Bell 
(2013, s. 64) bör den interna validiteten beröras när studien innefattar kausalitet. När 
relationen mellan två variabler studeras är det viktigt att förstå att förändringar i den 
oberoende variabeln inte nödvändigtvis förklarar förändringarna i den beroende 
variabeln (Moore et al. (2009, s. 143). Gällande SEB, där vi kunde förkasta H0F, kan det 
ifrågasättas om primärkapitalrelationen verkligen är ensam ansvarig för variationen i 
den riskfria kapitalkostnaden utan skatt.  
 
Gällande övergången mellan den teoretiska referensramen och empiri använde vi 
hypoteser, som möjliggjorde frågeställningens mätbarhet. Resultatet vi får fram, att 
primärkapitalrelationen påverkar kapitalkostnaden för en av de svenska storbankerna, 
om än nästan obefintligt, stämmer överens med studier på liknande problemområden 
(exempelvis Junge & Kugler, 2012 och Baker & Wurgler, 2013). Validiteten förstärks 
eftersom detta även verkar stämma överens med resultaten av andra kvalitativa studier 
som fokuserat på den förväntade effekten av ökade kapitalkrav. Förutom att 
problemformuleringen mäter det som avses att mätas, förstärks även studiens validitet 
genom att vi har en utförlig redogörelse av våra vetenskapliga och praktiska 
metodologiska tillvägagångssätt som möjliggör replikation. 

8.2 Reliabilitet 
Då validiteten är hög förutsätts att studiens reliabilitet också är hög (Bryman & Bell, 
2013, s. 64). Johansson-Lindfors (1993, s. 161) menar att sättet som datainsamlingen 
genomförs på bestämmer studiens reliabilitet. Datainsamlingen ska genomföras så att 
data som används och studeras blir så ”sann” som möjligt. Kort sagt visar reliabiliteten 
mätningens tillförlitlighet, och enligt Bryman & Bell (2013, s. 62) berör detta om hur 
studiens resultat blir densamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om 
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tillfälligheter har påverkat resultaten. Data som används i studien är fritt tillgänglig 
information som går under benämningen sekundärdata. Sekundärdatat som används är 
främst utifrån två källor, kvartalsrapporter för de svenska storbankerna samt databasen 
Thomson Datastream. Informationen som inhämtats från kvartalsrapporterna är 
granskade av revisorer, varav vi anser att tillförlitligheten är hög. Något som skulle 
kunna kritiseras och minska tillförlitligheten på informationen från kvartalsrapporterna 
är att den inhämtats manuellt. Det innebär att det finns en viss risk för fel vid 
överföringen av informationen. Dock har vi i största möjliga mån kontrollerat att 
informationen stämmer överens med data vi insamlat samt varit noggranna under tiden 
vid insamlandet. Reliabiliteten stärks även av att vi använt allmän, extern information 
vid insamlandet av data eftersom det möjliggör replikation och reproducerbarhet. Om 
studier skulle göras i framtiden på vårt valda problem under samma tidsperiod kommer 
forskaren få samma resultat av datan som vi fick.  
 
Eftersom studien till stor del utgår från litteratursökning måste även tillförlitligheten hos 
den beröras. Framförallt har vi via Umeå Universitetsbibliotek sökt artiklar och genom 
att de allra flesta artiklar är vetenskapligt granskade menar vi att det ökar kvaliteten och 
tillförlitligheten hos dem. Ytterligare en aspekt för tillförlitligheten är att vi beaktat hur 
många gånger artiklarna blivit citerade i andras arbeten. 

8.3 Generaliserbarhet 
Eftersom vi i denna studie har ett riktat urval är det enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 
98) inte aktuellt att granska studiens generaliserbarhet och representativitet, utan ett 
riktat urval handlar istället om att få idéer till samband. Våra resultat är därmed inte 
avsedda att generaliseras över andra banker, varken i Sverige eller andra delar av 
världen. Detta eftersom att många företeelser i våra beräkningar kan skilja sig avsevärt 
mellan banker, exempelvis marknadsandelar, skatteklimat, reglering och skarpare 
tillsyn. Dock kan detta riktade urval enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 98) leda till att 
resultaten visar en ensidig belysning på problemet. Med detta i åtanke är våra resultat 
ändå intressanta eftersom de svenska storbankerna har betydande marknadsandelar av 
den svenska banksektorn. Våra resultat är möjligen ensidiga men bidrar till både 
teoretisk och praktisk kunskap. 
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Appendix 1. Exempel 
 
Exempel 1. Kapitalstrukturens irrelevans 
 
Två identiska företaget där den enda skillnaden är kapitalstrukturen: Företag VU utan 
skulder, och Företag VL som innehar eget kapital samt skulder. Att investera 1 % i 
företag VU’s aktier skulle innebära att investeraren har rätten till 1 % av vinsterna, se 
Tabell 4 nedan. 
 

 
 
 
 

Tabell 4. Avkastning för obelånat företag  
 
 
Att investera 1 % i företaget med skulder VL, innebär att investeraren köper både 1 % av 
företagets aktier samt 1 % av företagets skulder, se Tabell 5 nedan. 

 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Avkastning för belånat företag 
 
Båda strategierna leder till samma avkastning, nämligen 1 % av företagens vinster. Ett 
antagande som vi nämnt tidigare är lagen om ett pris. Då de två investeringarna 
genererar samma avkastning måste de enligt lagen om ett pris ha samma pris. Därför 
kommer värdet på det obelånade företaget vara värt lika mycket som företaget som är 
belånat, vilket Modigliani-Miller visade.  
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Appendix 2. Korrelationer 
	  
Korrelationsmatris 1. Skuldsättningsgrad och CAPM 

 
Korrelationsmatris 2. Eget kapital och Beta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korrelationsmatris 3. Eget kapital och CAPM 
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Korrelationsmatris 4. Primärkapitalrelationen och Beta 

 
 
Korrelationsmatris 5. Riskfri kapitalkostnad och Primärkapitalrelation för 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank 
 

 
 
 
Korrelationsmatris 6. Riskfylld kapitalkostnad och Primärkapitalrelation för 
Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank 
 

 
 
Korrelationsmatris 7. Riskfylld kapitalkostnad med hänsyn till skattesköld och 
Primärkapitalrelation för Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank 
 

 



 

Handelshögskolan 
Umeå universitet 
901 87 Umeå 
www.usbe.umu.se 

	  

 


