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Sammanfattning 
I takt med att samhällsekonomin har blivit mer kunskapsbaserad har ett företags 
immateriella tillgångar fått en allt mer betydelsefull roll. Immateriella tillgångar medför 
dock flera aspekter av osäkerhet, bland annat hur äganderätten ska bestämmas, hur ett 
tillförlitligt värde ska beräknas samt vilka kriterier som ska gälla för att få ta upp den till 
redovisning. Svårigheten och komplexiteten detta innebär har gjort att företagens 
finansiella rapporter har i vissa avseenden tappat sin relevans, exempelvis 
användbarheten kopplat till externa parters beslutsfattande. Syftet med vår studie är att 
undersöka om det finns ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och den 
skuldränta företaget betalar till kreditgivare för sina lån, men även hur 
tillgångsstrukturen påverkar företagens finansieringsmöjligheter.  
 
Vetenskapliga utgångspunkter för vår studie är en ontologisk verklighetssyn, en 
positivistisk vetenskapssyn, en deduktiv forskningsansats samt en kvantitativ metod där 
hypotesprövning är i fokus. Undersökningen är uppbyggd utifrån ett företagsperspektiv 
då det är framförallt företag vi vänder oss till. Baserat på studiens teoretiska ramverk 
tog vi fram två hypoteser att undersöka under en femårsperiod. Studiens huvudhypotes 
syftar till att undersöka sambandet mellan immateriella tillgångar och skuldränta medan 
bihypotesen fokuserar på sambandet mellan immateriella tillgångar och företagens 
andel lån. Vi testade dessa hypoteser genom två olika undersökningar, först genom en 
totalundersökning då vi undersökte om existensen av upptagna immateriella tillgångar 
hade någon inverkan på responsvariablerna, och sedan genom en klusterundersökning 
då vi undersökte hur mängden immateriella tillgångar inverkar på responsvariablerna.  
 
Resultatet från studiens huvudhypotes visar att det finns ett positivt samband mellan 
existensen av upptagna immateriella tillgångar och skuldräntan, det innebär att om 
företaget har upptagna immateriella tillgångar får de betala en högre skuldränta. Detta 
kan bero på att immateriella tillgångar är osäkrare och därmed vill långivare ha en högre 
ränta som kompensation. Däremot är sambandet mellan andel upptagna immateriella 
tillgångar och skuldränta negativt samt har låga och varierande förklaringsgrader mellan 
åren. Detta kan bero på att de finansiella rapporterna har tappat i relevans och att 
kreditgivare lägger större vikt vid kvalitativa aspekter, vilka inte syns i balansräkning 
och som vår studie därmed inte fångar upp. Gällande resultaten från bihypotesen så kan 
vi inte uttala oss om sambandet mellan existensen av upptagna immateriella tillgångar 
och företagens andel lån. Däremot ser vi ett svagt och något instabilt positivt samband 
mellan andel upptagna immateriella tillgångar och andel lån, vilket kan bero på att 
företag med mycket immateriella värden har fler investeringstillfällen och därmed 
kräver mer extern finansiering för att kunna ta tillvara på dessa och vara 
konkurrenskraftiga.  
 
Studien är upprättad utifrån etiska aspekter samt har överlag en god reliabilitet och 
validitet. Förslag på vidare forskning är framförallt att genomföra studien genom en 
kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för kreditgivningens kvalitativa del 
vilket skulle komplettera denna studie. Praktiska rekommendationer till företag är att 
fortsätta kämpa för sina värdefulla immateriella tillgångar för att uppnå en mer 
jämställd kreditgivningsprocess vilket går i linje med världens kunskapsbaserade 
ekonomi.  
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1. Inledning 
Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens ämne och följs vidare av en motivering 
till varför vi anser att ämnet är både aktuellt och intressant att undersöka. Därefter följer 
en beskrivning av problembakgrunden för att slutligen landa i en problemformulering 
och syftet med undersökningen. Avslutningsvis kommer en redogörelse för studiens 
avgränsningar, dess bidrag samt en lista över begreppsdefinitioner vilka gäller genom 
uppsatsen.  
 

1.1 Ämnesval 
Vi författare tycker att både finansiering och redovisning är intressanta områden inom 
företagsekonomin och vill undersöka hur dessa samverkar med varandra. I vår studie 
har vi valt att kombinera de två områdena, dels för att täcka våra olika inriktningsval på 
D-nivå inom utbildningen, men även för att vårt valda ämne känns högst aktuellt och i 
tiden att undersöka.  
 
Från våra egna observationer har vi sett att många företag med en stor andel 
immateriella tillgångar har haft svårigheter att få tillgång till finansiering. Detta då 
säkerhet har saknats i kombination med att företagets resultat till stor del vilar på 
enskilda individer, deras rykte, varumärke samt deras förmåga att arbeta och förvalta 
det immateriella värde som byggts upp. Därför har vi valt att i denna studie undersöka 
om det finns ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och dess skuldränta samt 
hur möjligheten till lån påverkas.  
 

1.2 Problembakgrund 

En snabb omvandling skedde under senare delen av 1970-talet när det kom till 
globaliseringen vilket även skulle komma att genomsyra de kommande decennierna. En 
stor kris uppstod för många industrier i samband med att elektroniken slog igenom med 
en stark tillväxtkraft och en liberal marknadsekonomi tog världen med storm. 
Ytterligare en omvandlingscykel skedde mellan 1990-talet fram till år 2010 då världen 
blev allt mer global, världsekonomin andades modernisering och snabb tillväxt (Schön, 
2015, s. 379). Under dessa omvandlingar i världsekonomin fick kunskapen en betydligt 
större bemärkelse och produktionen av tjänster utvidgades, framförallt när det kom till 
de industriländer vilka redan var utvecklade. Denna revolution inom industrin har även 
benämnts som ett genomslag för informationssamhället och slutet av en era för den 
dominans industrin länge präglats av (Schön, 2015, s. 380). 
 
Elektronik var ledordet för den tillväxtbransch vilken uppkom från 
omvandlingscyklerna. Denna sorts industri innefattade bland annat tillverkning av både 
hård- och mjukvara till datorer, dock kan inte denna bransch med enkelhet avgränsas då 
den berörde betydligt fler områden (Schön, 2015, s. 387). Hela mediavärlden blev 
revolutionerad av elektroniken då allt från tv- och videoapparater till musik, satelliter 
och andra datoriserade kommunikationer utvecklades. I och med att nya potentialer 
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fanns på marknaden ökade detta både produktionen samt konsumtionen av denna nya 
underhållning, men även den information samt nyheter detta medförde (Schön, 2015, s. 
387). 
 
Redan under efterkrigstiden skedde en rad framgångar inom läkemedelsbranschen samt 
biotekniken och därmed ökade efterfrågan på forskningen påtagligt. Allteftersom kunde 
elektroniken fungera som en grundpelare för denna utveckling och det mänskliga 
kunnandet blev en central aspekt, speciellt vid framställandet av olika programvaror 
(Schön, 2015, s. 387-388). En standardisering skedde därefter av programvaror och i 
samband med detta grundades en ny infrastruktur där internet utvecklades och 
globaliseringen kunde därmed gå in i en ny era. Under det moderna 2000-talet har 
interaktiva beteenden flödat genom befolkningen och allt med nätets sociala 
kommunikationer har ökat med en snabb tillväxttakt. På grund av alla dessa 
förändringar har ett ökat behov av institutionella transformationer efterfrågats (Schön, 
2015, s. 387-388). 
 
Utvecklingen inom kunskap och revolutionen inom elektroniken har satt innovationer i 
centrum, vilket har myntat begrepp som informations-  och kunskapssamhälle istället 
för det tidigare tjänstesamhället. I detta nya samhälle blev både en människas kunskap 
och information de absolut viktigaste beståndsdelarna i världsproduktionen. 
Verksamheter efterfrågade nu färdigheter som skapande, förmedling och behandling av 
olika informationer (Schön, 2015, s. 396-397).  
 
I samband med att världsekonomin har utvecklats till mer kunskapsbaserad under 
decenniernas gång har även betydelsen av immateriella tillgångar ökat och betydelsen 
av de materiella minskat i samma takt (Marton et al., 2016a, s. 413; Marton et al., 
2016b, s. 241). Det finns ett brett spektrum av olika immateriella tillgångar, en 
gemensam faktor för dem är att dessa inte består av någon fysisk form. Trots den icke-
existerande fysiska formen utgör dessa tillgångar en resurs för företaget i fråga. 
Egenskaperna hos immateriella tillgångar skiljer sig mycket från de traditionella 
materiella tillgångarna (Marton et al., 2016b, s. 240). Tillbaka i tiden var industrin och 
produktionen av materiella tillgångar något som stod i centrum medan det idag är de 
immateriella tillgångarnas uppkomst som tar över tronen, då många företag outsourcar 
sin produktion till kontraktstillverkare. Företaget i fråga fokuserar istället på sina 
kunskaper inom olika områden såsom design, tekniken bakom produkterna och att 
marknadsföra ut dem för att maximera försäljningen (Marton et al., 2016b, s. 241). 
Dessa tillgångar hos ett företag, vilka även driver framgången, är alltså immateriella i 
form av exempelvis kunskap och företagets varumärke. Självklart finns det fortfarande 
olika branscher där de materiella tillgångarna står i fokus, dock reducerar inte detta det 
faktum att betydelsen av immateriella tillgångar definitivt har ökat under de senaste 
årtiondena (Marton et al., 2016b, s. 241). Olika typer av immateriella tillgångar kan 
vara licenser, patent, varumärken, läkemedel och personalens kunskaper (Marton et al., 
2016b, s. 242-243). 
 
På grund av den ökande betydelsen av ett företags immateriella tillgångar har dessa 
även fått en viktig roll inom redovisningen. Hanteringen av redovisningen skiljer sig åt 
vid olika typer av immateriella tillgångar, dock består oftast hanteringen av dessa av en 
del utmaningar. Då variationen mellan olika immateriella tillgångar är stor så är det 
svårt att förmedla och uttrycka dem i generella begrepp (Marton et al., 2016b, s. 241-
242). Därmed har immateriella tillgångar blivit hett omdebatterade av olika experter och 
företag under de senast gångna decennierna (Marton et al., 2016a, s. 414). 
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Att bedöma en tillgångs värde är besvärligt i praktiken. Egentligen borde både 
immateriella och materiella tillgångar bedömas likvärdigt. Problematiken ligger i att 
komma fram till en bedömning av värdet som är objektiv av de framtida ekonomiska 
fördelar vilka förväntas tillfalla företaget av den immateriella tillgången (Marton et al., 
2016a, s. 414). I samband med att IAS 38 togs fram, vilket är en standard som hanterar 
immateriella tillgångar, fördes många diskussioner kring ämnet. Många ställde sig 
frågor som om det är möjligt att rent objektivt definiera och vidare räkna på det värde 
som framtida ekonomiska fördelar kommer bestå av, om värdet på ett företags 
varumärke går att objektivt beräkna samt hur olika sorters värdeförändringar skulle 
behandlas i redovisningen (Marton et al., 2016a, s. 414). 
 
Att sätta en immateriell tillgång som inte består av någon fysisk form, såsom patent, 
mot en materiell tillgång som existerar rent fysiskt, såsom maskiner av dess olika slag, 
ställer både användandet och och ägandet i fokus. När det kommer till materiella 
tillgångar är det tämligen lätt att avgöra både ägandet och användandet medan det blir 
betydligt mer komplicerat vid en immateriell tillgång, då exempelvis användandet kan 
vara beroende av hur väl personalen rent kunskapsmässigt kan nyttja tillgången (Marton 
et al., 2016a, s. 414). I och med detta har både redovisare och andra analytiker värderat 
de immateriella tillgångarna försiktigt om de ens har tagits upp till redovisning. I slutet 
av 1990-talet har denna överförsiktighet inom redovisningen av immateriella tillgångar 
fått enorm kritik då den ansetts föråldrad och därmed inte lika lämplig i nutidens 
ekonomi som är kunskapsbaserad (Marton et al., 2016a, s. 414).     
 
Efter den kritik redovisningen av immateriella tillgångar fick började en del andra 
värderingsmodeller diskuteras som alternativ, där begrepp som intellektuellt kapital 
belystes. På grund av vissa omständigheter, såsom värdet på börsen för IT- och andra 
teknikföretag genomled en påtaglig nedgång under första åren av 2000-talet, avtog 
dessvärre kritiken för de tidigare försiktiga värderingarna (Marton et al., 2016a, s. 414). 
Trots detta har det hänt saker med utvecklingen av redovisningen då allt fler 
immateriella tillgångar idag tas upp i balansräkningen än vad som gjordes tidigare. 
Problematiken återstår dock, det är fortfarande betydligt mer komplicerat 
redovisningsmässigt att få till kopplingen mellan en immateriell tillgång och dess 
framtida ekonomiska fördelar, än kopplingen mellan det tidigare nämnda och materiella 
tillgångar (Marton et al., 2016a, s. 415).      
 
Linjen mellan om en tillgång består av en fysisk form och icke-fysisk form är inte alltid 
så lätt att dra. Detta framgår av IAS 38 p. 4 där det lyfts fram att en immateriell tillgång 
kan bestå av både en fysisk och en icke-fysisk form i olika avseenden. Ett exempel som 
tas upp i paragrafen är att en programvara, vilket är en icke-fysisk tillgång, kan finnas 
inuti en fysisk cd-skiva. För att avgöra om tillgången ska redovisas som en immateriell, 
enligt IAS 38, eller som en materiell, enligt IAS 16, måste en bedöma vilken del av 
tillgången som är mest betydelsefull. En fråga att ställa sig är om tillgången i fråga, 
exempelvis programvaran, är en integrerad del av den totala tillgången eller inte. Om 
programvaran är integrerad på sådant vis att den totala tillgången inte fungerar utan den 
så är det en materiell tillgång och en immateriell om fallet vore tvärtom. Definitionen av 
en immateriell tillgång enligt IAS 38 är dock följande: “En immateriell tillgång är en 
identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form.” (IAS 38, p. 8).  
 
En immateriell tillgång får endast tas upp till redovisning i ett företags finansiella 
rapporter om den uppfyller vissa kriterier (IAS 38, p. 1). Tillgången ska vara 
identifierbar, vilket även krävs av definitionen, och kunna bli avskild från goodwill 
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(IAS 38, p. 11). En tillgång kan vara identifierbar utifrån två olika aspekter, antingen är 
den avskiljbar från företaget genom att den går att överlämna på ett sätt eller annat, eller 
så har tillgången uppkommit genom avtalsenliga rättigheter (IAS 38, p. 12; K3, kap. 18, 
p. 3). En immateriell tillgång måste även vara kontrollerbar för företaget genom att det 
går att säkerhetsställa att framtida ekonomiska egenskaper kommer att genereras av 
tillgången (IAS 38, p. 13) och enligt K3 kallas detta för bestämmande inflytande (K3, 
kap. 2, p. 12). Framtida ekonomiska fördelar kan exempelvis bestå av 
försäljningsintäkter och kostnadsbesparingar (IAS 38, p. 17). Vidare får en immateriell 
tillgång endast tas upp till redovisning om det kan anses sannolikt att framtida 
ekonomiska fördelar kommer att genereras till företaget, baserat på välgrundade 
antaganden, och att tillgångens anskaffningsvärde kan räknas fram på ett tillförlitligt 
sätt (IAS 38, p. 21-22; K3, kap. 2, p. 18).  
 
Regelverket K3 samt IFRS är båda principbaserade och ytterst lika varandra i många 
avseenden (PWC, 2016). K3-regelverket är en enklare variant av IFRS vilket är det 
regelverk noterade bolag applicerar på dess koncernredovisning. I IFRS kan en hitta 
betydligt mer information och vägledning till ens funderingar om hur standarden ska 
tolkas och appliceras (PWC, 2016). K3 ska till skillnad från IFRS appliceras på större 
onoterade aktiebolag, vilka är alla bolag som uppfyller minst två av dessa tre krav under 
en tvåårsperiod: 
 

• Mer än 50 anställda 
• Mer än 40 miljoner kronor i balansomslutning 
• Mer än 80 miljoner kronor i nettoomsättning 

(Visma, 2017). 
 
Bokstaven “K” i K3 syftar till kategori inom regelverk och ingår i Bokföringsnämndens 
K-projekt (KPMG, 2016). International accounting standard boards (IASB) version av 
K3 är följande: “IFRS for small and medium-sized entities.” (SMEs). I och med att K3 
bygger på IFRS för SMEs följer även kapitelindelningen mellan regelverken varandra 
till stor utsträckning. En IFRS-koncerns moderföretag, och dess juridiska person, får 
inte applicera K3 på redovisningen medan koncernens dotterföretag har den möjligheten 
(KPMG, 2016). I dagsläget är det frivilligt för företag vilka faller inom ramen för K3-
regelverket att istället redovisa enligt IFRS (Marton et al., 2016b, s. 361).  
    
En väsentlig skillnad mellan regelverken kopplat till immateriella tillgångar är att enligt 
K3 ska alla dessa anläggningstillgångar avskrivas och därmed ha en begränsad 
nyttjandeperiod, på maximum 10 år. När det kommer till IFRS kan nyttjandeperioden 
för en immateriell tillgång vara obestämbar (PWC, 2016). En annan skillnad är att vid 
IFRS och egenupparbetade immateriella tillgångar finns det två faser, forskningsfas och 
utvecklingsfas. Alla utgifter vilka uppkommer vid utvecklingsfasen av en sådan tillgång 
ska aktiveras efter genomgång av vissa kriterier medan de utgifter för forskningsfasen 
kostnadsförs. När det kommer till K3 kan företaget göra ett val mellan 
aktiveringsmodellen och kostnadsföringsmodellen vilket kan leda till att en tillgång 
aldrig kommer att tas upp i balansräkningen (PWC, 2016).  
 
Enligt Verksamt (2017a) finns immateriella tillgångar i alla företag. De menar vidare på 
att ett företags marknadsvärde kan bestå av cirka 80% immateriella tillgångar och 
ibland även mer än så. De immateriella tillgångarna kan i vissa fall ställas som säkerhet 
för att företaget enklare ska få tillgång till extern finansiering (Verksamt, 2017a). 
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Vanligtvis är majoriteten av företag i behov av kapitalanskaffning på ett eller annat sätt 
för att kunna drivas (Verksamt, 2017b).  
 
Det finns två alternativ för företaget att välja på vid kapitalanskaffning, antingen vänder 
företaget sig till en extern finansiär eller så lutar det sig tillbaka på ägarna och det egna 
kapitalet vilket leder till att den ekonomiska risken stannar inom företaget (PRV, 
u.å.a).  Banklån är i dagsläget en av de viktigaste och vanligaste typerna av extern 
finansiering hos företag. Det är dock inte gratis att låna pengar då långivaren oftast 
kräver betalt för att gå med på detta i form av ränta (Verksamt, 2017b). Även fast två 
snarlika företag med likvärdiga förhandlingsstyrkor ansöker om lika stora lån kan 
räntans storlek för dessa lån skilja sig åt. Detta beror på räntans olika beståndsdelar, 
närmare sagt företagets kreditvärdighet, risk, löptid och de ställda säkerheterna. 
Kreditvärdigheten mäts med både kvantitativa och kvalitativa metoder men 
bedömningen, det vill säga analysen, av dessa är varje enskild banks hemlighet och 
därför är det svårt att säga vad som exakt avgör räntans storlek (Furland, 2014).   
 

1.3 Problemformulering 

Utifrån problembakgrunden i ovanstående avsnitt har vi kommit fram till följande 
problemformulering: Finns det ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och 
dess skuldränta?  
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan svenska 
onoterade bolags olika tillgångsstrukturer och den skuldränta bolagen betalar externa 
finansiärer vid utställda lån. Därtill ämnar vi att undersöka och diskutera om 
tillgångsstrukturen påverkar möjligheten till att erhålla lån överhuvudtaget, detta för att 
i slutändan kunna dra generaliserande slutsatser om studiens resultat för hela 
populationen. I och med detta hoppas vi att kunna bidra till en ökad förståelse för 
företagens finansiering.  
 

1.5 Avgränsningar 

Den främsta avgränsningen i denna studie är att vi enbart kommer att titta på svenska 
onoterade bolag. För att välja ut den grupp av onoterade bolag vi vill studera har vi 
utgått från de kriterier och gränsvärden vilka gäller för att företag ska redovisa enligt 
K3-regelverket. Företagen som inkluderas i studien måste leva upp till minst två av de 
tre kriterierna för räkenskapsåret 2016. De bolag vilka vi har inkluderat i vår data har en 
nettoomsättning på minst 80 miljoner kronor och minst 50 stycken anställda, därmed 
lämnar vi balansomslutningen fri då vi inte vill tappa företag med immateriella 
tillgångar. De utvalda företagen kommer att studeras under en femårig tidsperiod, från 
2012-2016. Detta föll sig naturligt då K3-regelverket kom till 2012 (BFN, 2017), och de 
senaste tillgängliga årsredovisningarna är från 2016.  
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Anledningen till att studiens avgränsningar utgår från K3-regelverket och dess 
gränsvärden är för att vi tänker oss att noterade bolag borde ha fler 
finansieringsmöjligheter och därmed inte vara lika beroende av banklån som mindre 
företag är. Vidare vill vi exkludera de mindre bolagen vilka inte når upp till K3-
regelverkets gränsvärden då vi misstänker att de inte har nog mycket immateriella 
värden varken i balansräkningen eller utanför för kunna undersökas i vår studie. 
 

1.6 Studiens bidrag 

Med denna studie vill vi främst positionera oss och bidra till forskningsområdet inom 
två fält; immateriella tillgångar och skuldränta. Vi hoppas kunna öka förståelsen för 
användningsområdet av de abstrakta och någorlunda ostuderade immateriella 
tillgångarna då dessa ändå utgör ett sådant pass stort värde för företag runt om i världen. 
När det kommer till skuldränta, och den redan befintliga omfattande litteraturen, tänker 
vi oss att det är viktigt för företag att kunna förstå sig på vad som påverkar deras 
räntekostnader för att vidare kunna påverka denna. I samband med att vi binder samman 
dessa två områden uppstår en intressant komplexitet kopplat till kreditgivning som vi 
hoppas kunna reda ut, åtminstone till den del vår kvantitativa studie kan åstadkomma.  
 
Tidigare studier vilka har legat till grund för vår problemformulering, syfte och 
regressionsuppbyggnad har alla att göra med skuldränta och kreditbeslut, dock är dessa 
skrivna på engelska och därmed används begreppet Cost of debt. När det kommer till 
skuldränta är det tydligt att det finns en hög av faktorer vilka kan påverka dess nivå och 
därtill kreditgivarens resonemang kring dessa. Nedan har vi valt att belysa och kort 
sammanfatta de studier vilka vi har valt att både utgå och positionera oss från för att 
förmedla ett kunskapsbidrag till forskningen.  
 
I en artikel skriven av Bruns & Fletcher (2008) kollar de på hur bankernas beslut ser ut 
när det kommer till lån för små och medelstora företag, vilket är i likhet med vår studie. 
Denna studie har stort fokus på de kvalitativa aspekterna som behöver bedömas vid 
kreditgivning, risktagande samt informationsasymmetrin mellan parterna. Studiens 
slutsats är att konkreta bokföringssiffror samt riskförflyttning är högt värderade av 
kreditgivare. Vi har till skillnad från denna studie tagit ett mer kvantitativt perspektiv på 
vår studie samt i vårt val av variabler, vidare undersöker vi företagens 
finansieringsmöjligheter utifrån de immateriella tillgångarnas inverkan.   
 
I en artikel skriven av Mansi et al. (2009) som handlar om skuldräntan, undersöker 
författarna hur staternas olika utdelningsregler påverkar företagets kreditvärderingsklass 
och dess ränta. Slutsatsen av denna studie är att företag vilka ligger i stater med striktare 
utdelningspolitik har bättre rating samt lägre risk och skuldränta. Förutom att denna 
studie undersöker skuldräntan likt vår, skiljer den sig åt i flera avseenden då vi varken 
fokuserar på utdelningsregler eller hur risken hos företag skiljer sig åt mellan olika 
stater. Vi har dock valt att använda några av de kontrollvariabler denna studie har 
inkluderat i sin modell för att förklara skuldränta, såsom företagets storlek samt 
immateriella tillgångar. I vår studie är dock immateriella tillgångar fokus, som en 
testvariabel, och inte en kontrollvariabel som i deras.  
 
Vi har även valt att använda oss av, samt positionera oss från, en artikel skriven Catasús 
& Gröjer (2003) vilka undersöker om ett företags immateriella tillgångar har någon 
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inverkan på långivares kreditbeslut i Sverige, vilket är i likhet med vår studie. Till 
skillnad från oss är denna studie genomförd via ett experiment där kreditgivare får se 
olika scenarion på företag, där en del företag har immateriella tillgångar i 
balansräkningen medan andra företag istället kostnadsför dem. Baserat på denna 
information ska kreditgivarna sedan uttala sig om ett kreditbeslut. Resultaten visar 
bland annat på att om ett företag kan bevisa att data och informationen om de 
immateriella tillgångarna är trovärdiga kan det ha betydelse för kreditbeslutet ur olika 
perspektiv. Denna studie är till många avseenden lik vår, dock är den 15 år gammal 
samt utförd via experiment vilket gör att vi med enkelhet kan positionera oss från den 
och därmed bidra med ny forskning inom detta område.  
 
Vidare har vi utgått från studien av Guidara et al. (2016) vilka har kollat på faktorer som 
intern kontroll och ägarstrukturen i ett företag och dess påverkan på skuldräntan i 
Tunisiska företag. Resultaten visar på om ett företag har svag intern kontroll samt om 
det är familjeägt kommer det att finnas ett positivt samband med skuldränta. Denna 
studie uttalar sig om privata företag vilket även vi gör, dock undersöker vi svenska 
företag vilket skiljer våra studier åt. I vår studie nämner vi även aspekter som intern 
kontroll, detta är dock varken fokus i vår studie eller något vi testar genom hypoteserna. 
Andra likheter är att vi har valt att beräkna variabeln Skuldränta till vår hypotes på 
samma sätt som denna studie har gjort med deras Cost of debt samt att vi valt att ha med 
företagets storlek och leverage som kontrollvariabler.  
 
Slutligen har vi valt att positionera oss från studien av Liu et al. (2016) vilka undersöker 
hur skuldränta påverkas av ägarstruktur, statligt eller inte, samt lånegarantier i kinesiska 
företag. Resultaten visar på att företag vilka har garanterat andra företags lån kommer 
bli tilldelade en högre ränta för att kompensera för risken detta innebär. Det visar även 
på att statligt ägda företag har lägre skuldränta än lokalt ägda företag. För det första 
utgår vi från svenska företag vilket i sig positionerar oss från denna studie, för det andra 
fokuserar vi inte på om företagen är statligt ägda eller inte vilket även skiljer våra 
studier från varandra. Dock har vi valt att använda oss av några av studiens 
kontrollvariabler för att förklara skuldränta, såsom företagets storlek och ROA. Denna 
studie väver även in andel materiella tillgångar i ett företag som kontrollvariabel, både i 
likhet med detta men vilket även skiljer våra studier åt är att vår studies testvariabel är 
andel immateriella tillgångar hos ett företag. Vi har alltså båda med tillgångsstrukturen 
inom anläggningstillgångar i våra studier, dock har vi valt olika ståndpunkter inom 
denna struktur.  
 
Sammanfattningsvis hoppas vi att kunna positionera oss och ge kunskapsbidrag till hur 
immateriella tillgångar påverkar ett företags skuldränta samt möjlighet till lån. Detta 
genom att belysa problematiken som finns inneboende i nutidens redovisningsregler, 
vilka begränsar företag att uppvisa deras verkliga och fullständiga värde. Utifrån 
tidigare forskning ser vi att just immateriella tillgångar är ett outforskat område, inte 
minst i förhållande till skuldränta och Sverige under de senaste åren, vilket i sig är ett 
forskningsgap. Vi väljer därför att basera vår studie på data från de finansiella 
rapporterna, för att se om ett företag har upptagna immateriella tillgångar eller inte samt 
hur detta påverkar skuldräntan och möjlighet till lån. Utöver detta vill vi även undersöka 
och kunna uttala oss om mängden upptagna immateriella tillgångar har någon betydelse.  
 
Slutligen har vi förhoppningar om att från det resultat studien presenterar kunna utläsa 
och praktiskt bidra till om kreditgivare mest fokuserar på den kvantitativa analysen vid 
kreditgivning eller om de faktiskt väver in den kvalitativa analysen, och de immateriella 
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tillgångarna vilka inte syns i balansräkningen på grund av de strikta 
redovisningsreglerna. Om detta är fallet visar studien på att de finansiella rapporterna 
har tappat sin relevans och att kreditgivare faktiskt väver in de dolda tillgångarna i deras 
analys, vilket i sig kan hjälpa företag att förstå sig på deras skuldränta, hur deras 
tillgångar värderas samt hur de kan påverka detta. När det kommer till relevansen inom 
redovisningen kan även andra användare av finansiella rapporter ha nytta av vår studie, 
därmed även reglerare av redovisningsstandards om än på en indirekt basis. 
 

1.7 Begreppsdefinitioner 

Tillgångsstruktur: Detta begrepp hänvisar genom hela uppsatsen till företagens 
fördelning av materiella och immateriella tillgångar inom balansräkningens 
anläggningstillgångar.  
 
Räntekostnad: Den totala skuldränta företagen betalar till externa kreditgivare. 
 
Intellektuellt kapital: Används synonymt med begreppet immateriella tillgångar 
genom denna uppsats. Dock är det bara delar av det intellektuella kapitalet i form av 
strukturkapital som kan tas upp i balansräkningen och som vi därmed kan undersöka 
genom studiens regressionsmodeller.  
 
Responsvariabler: Den variabel vilken finns på y-axeln och påverkas av 
förklaringsvariablerna. I denna studie; Skuldränta och Andel lån. 
 
Testvariabler: De variabler vilka är kopplade till studiens hypoteser och vilka vi vill 
dra slutsatser om i förhållande till responsvariablerna. I denna studies fall; Immateriella 
tillgångar, dels som dummyvariabel inom totalundersökningen men också som 
kontinuerlig variabel vid klusterundersökningen. 
 
Kontrollvariabler: Oberoende variabler, utöver testvariabeln, i regressionsmodellen. 
 
Förklaringsvariabler: Samlingsnamn för kontrollvariabler och testvariabler. 
 
Koefficient: Riktning på sambandet mellan en förklaringsvariabel och responsvariabel. 
 
 
 

!  
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2. Studiens utgångspunkter 
Det här avsnittet syftar till att presentera den förförståelse vi författare har inom ämnet 
som ska undersökas och därtill redovisa vilka vetenskapliga utgångspunkter och 
antaganden som studien kommer att baseras på. Detta följs av vår litteraturundersökning 
och avslutas med en diskussion kring källkritik och trovärdigheten av de källorna vi har 
använt oss av.  
 

!

Figur 1. Studiens paradigm. 

!
När det kommer till vetenskapliga studier är ett paradigm en uppsättning av idéer vilka 
kommer att styra ett ämnesområde, det vill säga studien som helhet (Morgan, 2007, s. 
49; Olsson & Sörensen, 2011, s. 51). När en forskare ska koppla ihop en studies teori 
med dess data för att hitta samband menar Morgan (2007, s. 71) på att en kvantitativ 
metod hör ihop med deduktion, objektivitet och generaliserbarhet. Det som i sin tur styr 
valet av studiens metod är epistemologin (Morgan, 2007, s. 52). 
 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse är av yttersta vikt då detta består av allt det vi tidigare vet, lärt oss och 
förstår. De kommande tolkningarna samt uppfattningarna baseras på den tidigare 
förförståelsen vi byggt upp under vår livstid (Thurén, 2007, s. 60), och är viktig för att 
kunna göra framtida tolkningar av saker och ting (Hartman, 2004, s. 191). En författares 
förförståelse kommer att påverka dennes tolkningar, trots att tolkningarna ska vara 
objektiva och värderingsfria under arbetets gång (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101 & 
164). I likhet med detta menar författaren Laverty (2003, s. 24) på att en människas 
förförståelse inte är något som denne kan bortse helt från, utan den finns alltid där 
bakomliggande i våra tankar och tolkningar. Författarna Olsson & Sörensen (2011, s. 
101) belyser att i och med den problematik vilken kan uppstå på grund av en forskares 
förförståelse är det därmed ytterst viktigt att redogöra för detta så att studiens kvalitet 
inte skändas.  
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Denna uppsats är skriven av två studenter vilka läser åttonde och sista terminen på 
Civilekonomprogrammet vid handelshögskolan Umeå Universitet. Utbildningen har 
bidragit till att vi har en förståelse för det ämne uppsatsen behandlar redan innan vilket 
kan komma att påverka dess utformning. Vår teoretiska förförståelse är ungefär 
densamma med fokus på redovisning och finansiering, en av oss  har läst Finansiering 
upp till D-nivå och den andra Redovisning till D-nivå. Den kunskap och förståelse för 
ämnet vi har fått under dessa kurser kan komma att påverka vår undersökning på så sätt 
att teorier som vi tidigare har stött på ligger närmare tillhands att undersöka än sådana 
som vi aldrig tidigare stött på eller hört talas om.  
 
Våra praktiska erfarenheter inom ekonomi skiljer sig ganska mycket åt. En av oss är 
timvikarie på en bank, vilket har bidragit till en förståelse för kreditprocessen och vilka 
faktorer som styr kreditbeslut. Den andra av oss har tidigare jobbat som 
ekonomiassistent och redovisare på en kommunal ekonomiavdelning och har därmed en 
djupare förståelse för den redovisningstekniska delen av denna uppsats. Sammantaget 
har vi ett brett och relativt objektivt perspektiv att utgå från när denna uppsats skrivs då 
vi har nyanserade infallsvinklar i och med våra praktiska och teoretiska erfarenheter. 
 

2.2 Verklighetssyn - Ontologi  
Denna studie utgår från den ontologiska utgångspunkten objektivism. Ontologi berör 
frågan gällande vilken roll de sociala aktörerna har i den verklighet vi lever i (Bryman 
& Bell, 2017, s. 52), och därmed naturen av denna verklighet (Raadschelders, 2011, s. 
918). Utifrån objektivism betraktas verkligheten som bestämd, vilket medför att hur 
verkligheten ser ut, inte påverkas av de sociala aktörerna i den. Därtill har kategorier 
och sociala händelser en förekomst vilka är oberoende av de sociala aktörerna (Bryman 
& bell, 2017, s.52).  
  
Denna utgångspunkt passar vår studie då vi är intresserade att undersöka hur 
tillgångsstrukturen hos företag, alltså fördelningen mellan immateriella och materiella 
tillgångar, påverkar ett företags skuldränta vilket de sociala aktörerna inte har något 
inflytande över.  
  

2.3 Vetenskapssyn - Epistemologi  
Vi har valt att bygga upp vår studie utifrån ett positivistisk synsätt. Positivismen är en 
ståndpunkt inom epistemologin vilket är forskarens syn på hur kunskap bildas och 
registreras, det vill säga vetenskapssynen (Bryman & Bell, 2017, s. 47). Det 
positivistiska synsättet ska vara fri från värderingar, det ska vara möjligt att verifiera 
med sinnena för att sedan kunna generalisera resultatet (Bryman & Bell, 2017, s. 47; 
Thurén, 2007, s. 17). Att använda sig av naturvetenskapliga metoder när studier utförs 
på den sociala verkligheten är något vilket förespråkas när det kommer till positivismen 
(Bryman & Bell, 2017, s. 47).  
 
Målet med vetenskapen är att kunna förklara de bakomliggande faktorerna till ett 
problem och därmed identifiera vad det allmängiltiga är (Bryman & Bell, 2017, s. 47). 
Giltig kunskap är endast de företeelser vilka är observerbara (Bryman & Bell, 2017, s. 
47; Raadschelders, 2011, s. 918), och positivismen anses som den enda grunden till 
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kunskap (Raadschelders, 2011 s. 918). En studies hypoteser ska grundas i olika teorier 
för att hitta samband vilka vidare prövas empiriskt för att hitta regelbundenheter, vilket 
syftar till begreppet deduktivism. Det är viktigt att faktan skiljer sig från värderingar och 
att forskaren arbetar med just fakta och därmed håller sina personliga värderingar 
utanför, vilket bidrar till en värderingsfri och objektiv forskning (Bryman & Bell, 2017, 
s. 47). Vi har alltså valt att utgå från ett positivistiskt synsätt inom epistemologin då vi 
vill förklara vetenskap utifrån en faktabaserad bakgrund och därmed få en faktiskt bild 
av vår problemformulering och studiens resultat.  
     

2.4 Forskningsansats 

Vi har valt att utgå från en deduktiv forskningsansats då vi syftar till att bevisa något. 
Deduktion är “bevisandets väg” och grundar sig i allmänna principer för att sedan kunna 
dra slutsatser om enskilda företeelser. Forskaren utgår från teorin för att sedan ta sig 
vidare till empirin och syftar till att förklara saker med hjälp av hypotesprövning där 
arbetets huvuddel ligger före datainsamlingen (Patel & Davidson, 2011, s. 23-25). I 
likhet med vår studie har bland annat de vetenskapliga artiklarna skrivna av Liu et al. 
(2016, s. 3630) och Guidara et al. (2016, s. 153), där Cost of debt undersöks, använt sig 
av en deduktiv forskningsansats då de utför hypotesprövning.  
 
Både som forskare och som läsare är det viktigt att förstå att det är möjligt teoretiskt 
men sällan praktiskt att gör en tydlig åtskillnad mellan ett deduktivt och ett induktivt 
angreppssätt. Det induktiva angreppssättet går “upptäckandets väg” och grundar sig i 
enskilda fall för att sedan mynna ut i en princip eller ett begrepp. Forskarens 
utgångspunkt hamnar istället i empirin för att sedan gå till den teoretiska referensramen 
och syftar därmed till att få en djupare förståelse och veta varför saker och ting sker. En 
svaghet med det induktiva angreppssättet är att överförbarheten och generalisering kan 
överträdas (Patel & Davidson, 2011, ss. 23-25).  
 

2.5 Perspektiv 

Då studien syftar till att undersöka om företagens skuldränta har ett samband med dess 
tillgångsstruktur, samt hur företagens möjligheter till finansiering ser ut överhuvudtaget, 
har vi valt att utforma studien utifrån företagens perspektiv och synvinkel.  
 

2.6 Litteratursökning 

Det tillvägagångssätt vi haft för att hitta relevant teori och litteratur till vårt teoretiska 
ramverk var att först fundera ut relevanta sökord och olika kombinationer av dessa. 
Detta för att i nästa skede kunna använda Universitetsbibliotekets (UB:s) databas för att 
leta efter relevanta artiklar samt annan litteratur vilka vi kunde ha användning för. 
Några vanliga sökord för oss har varit Banker, Cost of Debt, Intangible assets, 
Intellectual capital, Interest, Kapitalkostnad, Kreditgivning, Lånekostnad och 
Räntekostnad för att nämna några. Då vi hittat ett antal artiklar vilka vi ansåg relevanta 
för vår undersökning kollade vi igenom deras referenslista, för att se om några av de 
studier de använt sig av också kunde ha relevans för oss. I de fall vi har hittat en artikel 
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med intressant information från vårt perspektiv, men där hänvisning gjorts till en annan 
artikel, har vi letat reda på originalkällan för att så långt som möjligt undvika 
andrahandsreferenser. Detta kunde inte alltid universitetsbibliotekets databas hjälpa oss 
med och då använde vi istället databasen Google Scholar.  
 
Vi använde Universitetsbibliotekets databas både för att hitta tryck litteratur i form av 
böcker samt för vetenskapliga artiklar. Vi tittade igenom ett stort antal artiklar och 
letade upp de böcker vilka kom upp i sökningarna för att skapa oss en bild av vilka 
tidigare teorier som skulle kunna vara användbara för oss. Detta  för att minska 
påverkan från vår egen förförståelse och således att studien skulle bli mer objektivt 
utformad.  
 

2.7 Källkritik 

För att säkerställa att det är pålitlig litteratur och källor som uppsatsen baseras på är det 
viktigt att vara källkritisk och det finns fyra kriterier vilka är bra att ha i åtanke, dessa är 
beroende, tendens, äkthet samt tid. Kriterierna tar sikte på olika saker som exempelvis 
informationens aktualitet, vem författaren bakom källan är, men även om texten är 
objektivt skriven eller om det kan finnas ett syfte bakom informationen och att man vill 
påverka läsaren i någon riktning (UB, 2016; Thurén, 2013, ss. 7-8).  
 

2.7.1 Tryckt litteratur 

En stor del av den tryckta litteraturen vi har med i vår undersökning används också som 
kurslitteratur vid Umeå Universitet, vilket vi anser stärker trovärdigheten av dess 
innehåll. Detta då universitetet borde vilja lära ut sådant som är relevant och aktuellt att 
kunna samt att de borde ha granskat och godkänt det material som används i 
undervisningen. Den information om olika teorier som vi har inhämtat från de olika 
tryckta källor anser vi även vara tillräckligt uppdaterade, då dessa ämnen inte är så 
föränderliga att källorna kan anses utdaterade. En av de tryckta källorna vi använt oss av 
publicerades för ganska länge sedan men vi ansåg att även denna källa kunde anses 
trovärdig, då vi har sett att den använts i många tidigare studier samt att författarna 
bakom boken är pionjärerna av det Intellektuella kapitalet.  
 
Vi har även använt oss av Standarden IFRS 2016 och valet föll på denna upplaga då 
våra undersökningsår i studien sträcker sig mellan 2012-2016 samt att gränsvärdet vi 
grundar vårt urval på baseras på hur företagets finansiella status såg ut 2016 och vi ville 
att de redovisningsregler vi använder oss av överensstämmer med den redovisningen 
som företaget hade använt sig av. Inga större förändringar har skett inom standarden 
vad gäller immateriella tillgångar för vår tidsperiod och som därmed kunde ha påverkat 
vårt resultat och eventuellt ha skapat en variation mellan de undersökta åren. Vi vill 
ändå reservera oss för inträffade förändringar som vi inte lyckats upptäcka. 
 
Informationen i denna litteratur anser vi vara objektivt skriven och det förekommer inga 
egna åsikter från författarna inblandat i texten. Såklart är vi medvetna om att det alltid 
finns en risk att allt inte inkluderas i böckerna, utan författarna kan välja vilka delar de 
tar med och anser relevanta vilket påverkar vilken information som vi kan ta del av.  
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2.7.2 Vetenskapliga artiklar 

De vetenskapliga artiklar vilka vi inkluderat i vår studie har även använts som 
referenser i liknande studier som vår, vilket tyder på att dessa artiklar har erkänts och 
accepterats av andra forskare. Vidare har vi försökt att använda så nya studier som 
möjligt för att vår studie ska baseras på uppdaterad information och hållas aktuell. I 
vissa fall har vi dock fått hänvisa till äldre artiklar då vi inte hittat några nya vilka 
behandlar samma sak, men då är det artiklar vilka andra forskare också har refererat till 
och därmed anser vi att dessa fortfarande har kvar sin relevans.  
 
Gällande objektiviteten av studierna, kan författare som tidigare nämnt, aldrig bortse 
från sin förförståelse då denna oavsett om man vill det eller inte, kommer att påverka 
hur studien läggs upp och vilka saker som ligger närmast till hands att undersöka. Detta 
borde då även gälla de författare vilka har gjort studierna som vi hänvisat till. 
Resultatredovisningen i de vetenskapliga artiklarna, som används genomgående i vår 
undersökning, är till synes av objektiv karaktär. Dessa är vidare expertgranskade då de 
har kontrollerats av andra kunniga personer som arbetar inom området, vilket vi anser är 
något som ökar trovärdigheten av de resultat som presenterats. Referenslistor har 
redovisats i slutet av varje vetenskaplig artikel, vilket möjliggör att läsaren kan leta reda 
på originalkällan om man vill få information som redovisats bekräftad.  
 

2.7.3 Webbsidor 

Majoriteten av de webbsidor vi har använt i vår studie har antingen den svenska staten 
stått bakom alternativt att det varit ett väletablerat företag, inom det aktuella området vi 
har tagit information om, som stått som ansvarig. Ett exempel kan vara den information 
vi inhämtade från Verksamt vilket är en webbsida som bedrivs av Bolagsverket i 
Sverige. Ett annat exempel är de gränsvärden som gäller för redovisning enligt K3-
regelverket då vi använde oss av PWCs hemsida för att hitta information om detta.  
 
Den information vi har tagit från dessa webbsidor har varit uppdaterad och aktuell och 
vi känner oss trygga med att den inhämtade informationen från dessa källor är objektiv 
och rätt redovisad då vi även sett samma information hos andra källor. Dessa 
institutioner och företag har även sitt rykte och anseende att tänka på vilket innebär att 
det skulle kunna skada deras förtroende om de redovisade fel information.  
 
 
 

!  
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel följer en genomgång av teorier, litteratur och standarder vilka denna 
studie är uppbyggd efter och som ligger till grund för de formulerade hypoteserna som 
ska undersökas. Vidare kommer även dessa teorier att bindas samman med de empiriska 
resultaten samt med studiens analysavsnitt. För den uppmärksamme läsaren vill vi 
belysa att begreppen intellektuellt kapital och immateriella tillgångar används 
synonymt genom denna uppsats. 
 

3.1 Intellektuellt kapital 
Som tidigare nämnt i problembakgrunden har världen gått från ett industrisamhälle till 
tjänstesamhälle och i dagsläget befinner vi oss i ett kunskapssamhälle. I samband med 
detta har en revolution inom elektroniken skett och därmed satt innovationer i centrum. 
Detta nya samhälle genomsyrar att en människas kunskap samt information har blivit de 
mest betydelsefulla grundpelarna för världsproduktionen (Schön, 2015, ss. 380-397). I 
takt med att världsekonomin utvecklats till mer kunskapsbaserad har betydelsen av de 
immateriella tillgångarna ökat markant och därmed har de materiella tillgångarnas 
betydelse minskat (Marton et al., 2016a, s. 413; Marton et al., 2016b, s. 241). 
Spektrumet av de immateriella tillgångarna är brett men något som karaktäriserar dem 
är att de inte består av någon fysisk form utan de är tillgångar som man inte kan ta på. 
Trots den abstrakta formen utgör de immateriella tillgångarna magnifika resurser för 
företag världen över även fast dess egenskaper skiljer sig signifikant åt från de 
traditionella materiella tillgångarnas (Marton et al., 2016b, s. 240).    
 
Det intellektuella kapitalet är immateriella tillgångar bestående av både information och 
kunskap vilka skapar ett ytterligare värde för företaget, dock har en exakt definition av 
begreppet varit svår att formulera fram (Edvinsson & Malone, 1997, ss. 19-20). Det är 
inte bara den mänskliga hjärnkraften som det intellektuella kapitalet består av utan även 
varumärken och företags märkesnamn (Edvinsson & Malone, 1997, s. 20; Pandian, 
2011, s. 285). Vissa har även med tekniskt ledarskap, utbildning av personal, kvalitet, 
kundservice, lojalitet och med mera i sina definitioner av intellektuellt kapital. Oavsett 
hur det intellektuella kapitalet definieras är det tydligt att dess värde är ytterst 
betydelsefullt för alla företag och affärer runt om i världen (Edvinsson & Malone, 1997, 
s. 22). 
 
Edvinsson & Malone (1997, s. 28) förklarar i deras bok det intellektuella kapitalets 
värde på ett metaforiskt sätt. De tänker sig att ett företag kan likställas med ett träd 
vilket kan uttryckas i ett sorts organisationsschema med rapporter över kvartalen, 
broschyrer, övriga dokument samt trädets stam med dess grenar och frukter. Det en 
investerare är ute efter är de mogna frukterna och hen måste analysera fram var dessa 
befinner sig och när de är redo att plockas från trädet. Det investeraren ser är dock inte 
hela trädet då mer än hälften av det, det vill säga rötterna, befinner sig under jorden. 
Bara för att löven och frukterna ser mogna och friska ut för tillfället behöver inte det 
betyda att det kommer vara så i framtiden, därför är det viktigt att kunna analysera vad 
som finns under jorden och förstå sig på trädets rotsystem. Möjligtvis finns det någon 
sorts parasit under jorden som kommer att resultera i att trädet dör om några år, även om 
trädet verkar må bra just nu ovanför ytan. Det är detta fenomen som Edvinsson & 
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Malone (1997, s. 28) menar på att det intellektuella kapitalet avspeglar. Som investerare 
måste en kunna identifiera dessa dolda och dynamiska tillgångar, under ytan, vilka är 
grundstenarna till de synliga tillgångarna, ovanför ytan, för att hitta värdet i företaget. 
Forskningen inom området har kommit fram till att det intellektuella kapitalet består av 
både humankapital och strukturkapital (Edvinsson & Malone, 1997, s. 28; Pandian, 
2011, s. 285; Bozzolan et al., 2003, s. 549). 
 

!
Figur 2. Det intellektuella kapitalet. Källa: Edvinsson & Malone (1997, s. 29). 

!
Det intellektuella kapitalet ses än idag som en relativt ny teori, speciellt i förhållande till 
de uråldriga redovisningsmodellerna. Däremot har vi haft det intellektuella kapitalet 
runt omkring oss under en lång tid om man tänker efter. Denna abstrakta tillgång har 
länge dolt sig i den skillnad som uppstår mellan ett företags marknadsvärde och dess 
bokförda värde. Dock trodde forskare tidigare att denna skillnad inte var empirisk 
mätbar, att den endast bestod av subjektivitet och skvaller samt att skillnaden bara var 
tillfällig. Tack vare att vi nu lever i en kunskapsbaserad världsekonomi erkänns de 
intellektuella tillgångarna till större utsträckning som värdefulla och är en kärna i 
ekonomin (Edvinsson & Malone, 1997, ss. 29-30).  
 

3.1.1 Humankapital 

Det intellektuella kapitalet livnär sig främst i humankapitalet. Det är det humana 
kapitalet som är källan till både innovation och utveckling men samtidigt är det ytterst 
komplicerat att mäta. En central aspekt inom det humana kapitalet är att det inte kan 
ägas av företaget i fråga (Edvinsson & Malone, 1997, s. 29; Pandian, 2011, s. 286), 
däremot kan det ses som att företaget hyr kapitalet av deras anställda (Pandian, 2011, s. 
286).  
 
Humankapitalet är en sorts blandning av allt från förmågan till innovation och 
skicklighet, till kunskap och hur väl varje individuell anställd i ett företag lyckas 
fullgöra sin arbetsuppgift. Därtill faller kulturen, filosofin samt olika värderingar av 
företag inom denna ram (Edvinsson & Malone, 1997, s. 29). Det är inte summan av 
dessa faktorer vilka utgör värdet av det humana kapitalet, utan det är snarare dynamiken 
mellan dessa faktorer och dess flöde inom organisationen. Företaget utsätts ständigt för 
förändring och konkurrens och därmed är det viktigt att företaget lyckas anpassa sig 
med hjälp av dessa faktorer (Edvinsson & Malone, 1997, s. 55). Ett företags värde ökar 
när det investerar i det humana kapitalet (Pandian, 2011, 286). 
 

3.1.2 Strukturkapital 

Den organisationskapacitet vilken stödjer företagets anställda när det kommer till deras 
produktivitet är vad strukturkapitalet består av (Edvinsson & Malone, 1997, s. 29). Det 
är närmare bestämt hård- och mjukvaror, olika databaser, strukturer inom 
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organisationen, upphovsrätter, det varumärke företag har samt och om det besitter något 
patent (Edvinsson & Malone, 1997, s. 29; Bozzolan et al., 2003, s. 548). Detta är alltså 
de tillgångar som finns kvar på företaget när de anställda väl har gått hem för dagen 
(Edvinsson & Malone, 1997, s. 29). Därtill finns även kundkapital som en kategori 
inom strukturkapitalet (Edvinsson & Malone, 1997, s. 29; Pandian, 2011, s. 285).  
 
Ett företags kundkapital syftar till den relation det har till dess kunder framförallt, men 
även leverantörer eller andra parter som företaget gör någon typ av affär med. 
Kundkapitalet kan med andra ord ses som företagets relationskapital (Pandian, 2011, s. 
287; Bozzolan et al., 2003, s. 549). Företagets kundkapital, det vill säga relationer, 
bidrar i högsta grad till företagets värde och kan fungera som en sorts marknadsföring 
för att locka till sig investerare och andra intressenter. Det kan ses, och har setts, som 
aningen främmande och abstrakt hela idén om kundkapital men samtidigt har detta 
under lång tid funnits med i balansräkningen under företagets goodwill. Just posten 
goodwill har varit en stark indikator på att företagets mervärde, utöver patent och 
liknande, har bestått av en lojal och stabil kundkrets (Edvinsson & Malone, 1997, ss. 
57-58).  
 
Det strukturella kapitalet kan ses som att det materialiserar det humana kapitalet på 
sådant sätt att det gör humankapitalet möjligt samt ger stöd åt dess infrastruktur. Därtill 
kan det ses som den förmåga företaget besitter, tillsammans med olika system, att kunna 
lagra allt det intellektuella materialet för att sedan kunna överföra det. För ett företag 
fungerar det strukturella kapitalet som ett sorts skelett som håller ihop organisationen 
och dess värde är starkt kopplat till det humana kapitalet och hur effektivt det används 
(Pandian, 2011, s. 287). Sammantaget kan företaget i fråga äga de tillgångar som 
infaller inom strukturkapitalet, och vidare använda dem vid olika slag av affärer 
(Edvinsson & Malone, 1997, s. 29).  
 

3.2 Redovisning av immateriella tillgångar 

För drygt hundra år sedan bestod majoriteten av investeringarna i USA av materiella 
tillgångar, det vill säga hela 70%, medan resterande del bestod av immateriella 
investeringar. På 1990-talet såg förhållandet i stort sett omvänt ut, både i USA och i 
Sverige, då majoriteten av investeringar istället bestod av immateriella tillgångar såsom 
bland annat forskning och utveckling, IT, utbildning, internet och andra kompetenser 
(Edvinsson, 2000, s. 12). I och med detta blev det allt mer viktigt att åskådliggöra det 
intellektuella kapitalet hos företag i olika länder och olika initiativ har därmed tagits för 
att uppmärksamma de problem vilka kan medfölja, det vill säga bland annat bristen på 
relevanta redovisningsregler kopplat till immateriella tillgångar (Edvinsson, 2000, s. 
13).  
 
I och med att en revolution inom affärsvärlden ägt rum med kunskapen i fokus har de 
traditionella redovisningsmodellerna, vilka har skildrat företagens verksamheter i drygt 
500 år, hamnat på efterkälken (Edvinsson & Malone, 1997, ss. 17-18; Pandian, 2011, ss. 
285-286). Det bokförda värdet anses som en restprodukt från den industriella tidsåldern. 
Både en människas intelligens och andra intellektuella resurser är numera några av 
företagets viktigaste tillgångar (Edvinsson & Malone, 1997, s. 18). En stor utmaning 
med det intellektuella kapitalet är just att kommunicera ut dess värde till externa 
investerare på ett trovärdigt sätt, därmed är det viktigt att det gamla 
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redovisningssystemet anpassar sig efter den nya generationen med fokus på det 
intellektuella kapitalet (Edvinsson, 2000, s. 16). De omoderna redovisningsreglerna 
anses inte ha vad som krävs för att kunna mäta denna viktiga källa av rikedom hos ett 
företag (Edvinsson & Malone, 1997, s. 18).  
 
Som tidigare nämnt i problembakgrunden till studien får immateriella tillgångar endast 
tas upp till redovisning om de uppfyller vissa kriterier (IAS 38, p. 1). Förutom att 
redovisningen ska uppfylla de kvalitativa egenskaperna (K3, kap. 2, p. 8) måste den 
immateriella tillgången vara identifierbar och kunna bli avskild från goodwill (IAS 38, 
p. 11). Med avskiljbar menas då att den antingen går att överlämna eller att den 
uppkommit enligt avtalsenliga rättigheter (IAS 38, p. 12; K3, kap. 18, p. 3). Därtill 
måste tillgången vara kontrollerbar på sådant sätt att framtida ekonomiska fördelar med 
säkerhet kommer att genereras av den och tillfalla företaget, vilket måste baseras på 
välgrundade antaganden, samt att dess anskaffningsvärde kan räknas fram på ett 
tillförlitligt sätt (IAS 38, p. 21-22; K3, kap. 2, p. 18).  
 
Redovisningens kvalitativa egenskaper är till för att bland annat underlätta 
jämförbarheten av de finansiella rapporterna. Mänskliga tillgångar i form av 
humankapital är däremot synnerligen komplicerade att mäta på ett neutralt och objektivt 
sätt, i och med att företaget i fråga inte kan äga tillgången utan snarare hyr den av de 
anställda under en obestämd tidsperiod, vilket leder till ett dilemma för redovisningen 
(Steen & Welch, 2011, s. 61). Forskning har visat på att det är mer vanligt att mänskliga 
tillgångar kostnadsförs, det vill säga reducerar företagets nettoinkomst, istället för att 
kapitaliseras i balansräkningen. Detta grundar sig i de svårigheter vilka uppkommer i 
samband med värderingen av tillgångarnas värde kopplat till bland annat framtida 
ekonomiska fördelar som tillgången ska generera, vilket är ett krav enligt 
redovisningsstandarna (Steen & Welch, 2011, s. 62).  
 
Det intellektuella kapitalet är alltså immateriella tillgångar vilka traditionellt inte syns i 
ett företags balansräkning. Detta med undantag för vissa delar inom strukturkapitalet 
som går att skydda med olika typer av immateriella rättsskydd såsom patent, 
upphovsrätter och liknande (PRV, u.å.b; PRV, u.å.c).  
 

3.2.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Användarna av de finansiella rapporterna har ett visst informationsbehov vilket måste 
uppfyllas av företaget i fråga. I samband med detta har kvalitativa egenskaper, även 
kallat kriterier, formulerats fram vilka de finansiella rapporterna ska grundas i. Den 
mest centrala kvalitativa egenskapen är relevans, vilket kortfattat betyder att den 
finansiella informationen ska vara användbar i någon form. Begreppet relevans tar 
uttryck i olika aspekter samt har samband med andra kvalitativa egenskaper (Smith et 
al., 2015, ss. 71-73), såsom begriplighet, tillförlitlighet, väsentlighet samt jämförbarhet 
(SKV, 2018; K3, kap. 2, p. 3 & 8).  
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Figur 3. Redovisningens kvalitativa egenskaper. 

!

3.2.1.1 Relevans 

Som tidigare nämnt är relevans en av de viktigaste kvalitativa egenskaperna i en 
finansiell rapport för att den ska anses vara användbar. Begreppet i sig har en tämligen 
bred innebörd men en allmän uppfattning är att det handlar om användbarhet kopplat till 
beslutstagande. Relevans kan vara något subjektivt i sin mening då definitionen av 
begreppet kan skilja sig åt beroende på vem det är som använder sig av redovisningen, 
vad som är relevant för en individ kan vara mindre relevant för en annan, exempelvis 
ägare eller långivare (Smith et al., 2015, s.73).  
 
Smith et al. (2015, s. 73) lyfter fram att det finns två olika aspekter av denna kvalitativa 
egenskap vilka är prognosrelevans och bekräftande relevans. När det kommer till 
prognosleverans används redovisningens information till att stödja investerarprognoser 
kopplat till aktiemarknaden. Gällande den andra aspekten, bekräftande relevans, 
fungerar redovisningsinformationen som en sorts kontroll av hur korrekt utfall tidigare 
prognoser gett för att sedan påverka framtida prognoser och besluten runt dessa (Smith 
et al., 2015, .73).  
 
Enligt K3-regelverket (kap. 2, p. 10) syftar relevans i de finansiella rapporterna till 
huruvida informationen har en påverkan på en användares beslut eller inte. När 
informationen är relevant kommer den att underlätta för användaren på så sätt att det 
blir enklare att bedöma redan inträffade, nutida och kommande händelser för att vidare 
kunna bekräfta eller möjligtvis justera tidigare uppskattningar. Det är allt från den 
finansiella informationens karaktär, dess väsentlighet samt aktualitetsnivån som 
inverkar på relevansen. Information vilken blir utelämnad kan leda till felaktighet och 
vilseledande för användaren vilket resulterar i att informationen inte blir relevant längre 
(K3, kap 2, p. 10). Forskning menar på att balansräkningens relevans har minskat i 
samband med förändringarna som har skett i ekonomin (Catasús & Gröjer, 2003, s. 
328). 
 

3.2.1.2 Begriplighet 

Med begreppet begriplighet menas det att den finansiella informationen ska presenteras 
i rapporterna på sådant sätt att en person med en rimlig nivå av kunskap inom området, 
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det vill säga inom ekonomi och bakomliggande redovisning, ska begripa informationen 
efter att studerat den med en rimlig grad av noggrannhet. Bara för att en uppfyller 
kravet gällande begriplighet får inte information utelämnas vilken är relevant, trots att 
den kan vara svår att begripa för användarna (K3, kap. 2, p. 8).  
 
För att underlätta begripligheten ska informationen presenteras på ett tydligt sätt. Vad 
som däremot är begripligt för en person kan vara obegripligt för en annan och därmed 
genomsyrar begreppet en komplexitet (Smith et al., 2015, s. 82). Den förkunskap 
användaren besitter är ytterst avgörande för hur begriplig informationen är och därmed 
relaterar denna kvalitativa egenskap till just användarna och därmed inte bara till 
företaget som upprättar de finansiella rapporterna. Det räcker dock inte med att bara 
vilja förstå redovisningen som användare, hen måste även vara aktiv när denne studerar 
informationen för att kunna begripa den (Smith et al., 2015, s. 82). 
 

3.2.1.3 Tillförlitlighet 

I Bokföringsnämndens K3-regelverk kan följande definition av tillförlitlighet återfinnas: 
“Informationen i en finansiell rapport är tillförlitlig om den är neutral och inte 
innehåller väsentliga fel.” (K3, kap. 2, p. 9).  
 
 
Om den finansiella informationen har ett bakomliggande syfte att leda till ett 
förutbestämt resultat genom det sätt den är presenterad, och på så sätt har en inverkan 
på användarnas omdöme, är den inte neutral. Som användare av de finansiella 
rapporterna ska en kunna anförtro sig på att den givna informationen korrekt avspeglar 
det som den antas visa (K3, kap. 2, p. 9). Samtidigt ska informationen vara aktuell 
vilket leder till att företaget måste göra en avvägning mellan den nytta en tidig 
rapportering ger mot den nytta som tillförlitlig information genererar. I och med detta 
måste aktualitet vägas mot informationens tillförlitlighet då användarnas 
informationsbehov ska tillfredsställas på bästa möjliga sätt (K3, kap. 2, p. 9).  
 
Tillförlitlighet används även ibland synonymt med verifierbarhet (Shortridge & Smith, 
2009). Många immateriella tillgångar tas inte upp i redovisningen just för att de inte är 
verifierbara och går därmed inte i linje med konservativ redovisning (Holthausen & 
Watts, 2001, s. 36; Watts, 2003, s. 212). 
 

3.2.1.4 Väsentlighet 

När det kommer till väsentlighet syftar det till att avgöra om en viss händelse ska tas 
med i redovisningen eller inte. För att något ska tas upp ska det vara väsentligt och med 
detta menas att händelsen ska ha en materiell betydelse för redovisningen (Smith et al., 
2015, s. 74). Om ett företag inkluderar väsentliga händelser i dess redovisning ökar 
samtidigt relevansen i förhållande till detta. Utelämnas istället information kan detta 
påverka bedömningarna om företaget i fråga. Begreppet väsentlighet kan främst ses som 
en barriär för att en händelse ska tas upp i redovisningen istället för en renodlad 
kvalitativ egenskap (Smith et al., 2015, s. 74). Användbarheten i redovisningen är nära 
kopplat till väsentligheten som kvalitativ egenskap (Smith et al., 2015, s. 74).  
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3.2.1.5 Jämförbarhet 

Det finns två aspekter av den kvalitativa egenskapen jämförbarhet vilka är avsevärt 
skilda från varandra, jämförbarhet mellan företag och jämförbarhet över tiden. Vissa 
menar på att dessa begrepp inte borde gå under en och samma egenskap utan borde ses 
och behandlas var och en (Smith et al., 2015, s. 80).  I Bokföringsnämndens K3-
regelverk formuleras jämförbarhet och den konsekventa tillämpningen som följande: 
“Begrepp och principer samt värderingsgrunder ska tillämpas på ett likformigt sätt för 
liknande transaktioner och andra händelser, dels i ett och samma företag under en 
längre tid, dels i olika företag.” (K3, kap. 2, p. 3). 
 
När det kommer till jämförbarhet mellan företag ska både intäkter och kostnader, samt 
tillgångar och skulder, vilka avspeglar en viss händelse redovisas och värderas analogt 
oavsett företag. Det är viktigt för läsaren att förstå att konsekvent redovisning, kopplat 
till exempelvis olika värderingsmetoder, av en viss tillgång inte ska jämställas med med 
begreppet jämförbart. Gällande jämförbarheten syftar det främst till hur tillgången är 
representerad och inte till metoden, dock fungerar konsekvent redovisningen som ett 
hjälpmedel för att åstadkomma jämförbarhet i redovisningen (Smith et al., 2015, s. 80). 
Den andra aspekten jämförbarhet över tiden är kopplat till ett och samma företag. 
Denna aspekt är nära relaterad till prognosrelevansen då prognoser bygger på att 
historiska siffror i redovisningen är beräknade utifrån liknande regler. Vidare är det 
viktigt att företaget i fråga, trots kravet på jämförbarhet, ser till att anpassa sig efter nya 
förhållanden såsom lagar eller redovisningsstandarder (Smith et al., 2015, ss. 81-82).  
 
Enligt Pinto (2012, s.41) kan det uppstå problem när det kommer till jämförbarheten av 
immateriella tillgångar. Detta beror på att denna typ av tillgång ofta kan vara 
egenupparbetad inom företag, vara exklusiv och överlåts inte särskilt ofta. Därmed är 
värdet av den immateriella tillgången ibland svårt att uppskatta och vidare jämföra.  
    

3.2.2 Redovisningens avvägningar 

Det är viktigt att den information vilken redovisningen bidrar med är användbar men 
samtidigt måste fördelarna med redovisningen väga tyngre än kostnaderna att producera 
fram den (Marton et al., 2016a, s. 36). Produktionen av denna typ av information kan 
ses som en ekonomisk aktivitet vilket kan ta uttryck i både en intäkts- och kostnadssida. 
Intäkterna kan bestå av bättre fattade beslut tack vare den tillgängliga informationen, 
medan kostnaden kan bestå av att producera och kommunicera ut informationen (Smith 
et al., 2015, s. 82).  
 
Det är dyrt att upprätta finansiell information och därmed förkastar företag ofta 
möjligheten att upprätta en helt fulländad teoretisk redovisning, dels för att den blir för 
påkostad samt att användare av informationen kan ha svårt att förstå den (Marton et al., 
2016a, s. 36). Denna gränsdragning kan vara extremt svår att ta ställning till då 
redovisningens nytta, vilket är ett abstrakt begrepp, kan vara svår att mäta. Att 
kostnaden överstiger nyttan för företaget är inte allt för ovanligt medan den bekostade 
redovisningens totala nytta, för användarna av den finansiella informationen, i sin tur 
kan överstiga kostnaden (Marton et al., 2016a, s. 36).  
 
När det kommer till att investera i immateriella tillgångar är det nästintill alltid en 
riskfylld investering och om denna tillgång tas upp i balansräkningen kan 
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tillförlitligheten av de finansiella rapporterna överträdas (Sundgren et al., 2015, s. 105). 
Samtidigt ska intäkter matchas med kostnader för att uppnå en relevant redovisning 
vilken betyder att en immateriell tillgång som genererar intäkter bör tas upp i 
redovisningen för att sedan avskrivas. I och med detta står de kvalitativa egenskaperna 
relevans och tillförlitlighet i konflikt med varandra och att göra avvägningar mellan 
dessa är inte helt enkelt (Sundgren et al., 2015, ss. 105-106).       
 

3.3 Företagets kapitalstruktur  
Balansräkningens andra sida består av skulder och eget kapital och fördelningen mellan 
dessa två komponenter är det som kallas för kapitalstruktur. När det gäller möjligheter 
till att skaffa finansiering har börsnoterade företag en stor kapitalmarknad att tillgå, då 
de antingen kan utfärda nya aktier till allmänheten alternativt ansöka om lån. Mindre 
onoterade företag har bara det andra alternativet, vilket innebär att just lån blir ett 
vanligt och viktigt sätt att finansiera sin verksamhet. Lägg därtill att det svenska 
finansiella systemet är bankorienterat vilket innebär att bankerna har en betydelsefull 
funktion när det kommer till företagsfinansiering (Bruns och Fletcher, ss. 171–172; 
Catasu & Gröjer, 2003, s. 329). 
 
Det finns många olika teorier som diskuterar ett företags kapitalstruktur, bland annat 
Trade-Off Theory och Pecking order. Trade Off Theory innebär en avvägning mellan 
risken för att företaget ska hamna i en ekonomisk svår situation, där de inte har 
möjlighet att fullgöra sina betalningsåtaganden genom att de har lånat för mycket 
pengar, och den fördel lånefinansiering ger i form av en skattesköld (Brealey et al., 
2017, s. 477; Serrasqueiro et al., 2011, s. 382). Den optimala lånekvoten enligt denna 
teori varierar mellan olika företaget beroende på hur deras inkomster och tillgångar ser 
ut. En hög lånekvot förväntas för de företag som har en stor taxerbar inkomst samt säkra 
materiella tillgångar, medan mindre lönsamma företag som också har många riskfyllda 
immateriella tillgångar förväntas ha en lägre lånekvot (Brealey et al., 2017, s. 477). 
 
Pecking order skiljer däremot främst på intern och extern finansiering och inte att det 
går att hitta en optimal lånekvot (Brealey et al., 2008, s. 481; Serrasqueiro et al., 2011, 
s. 382). Grunden för denna teori är att det finns en informationsasymmetri mellan 
företaget och dess utomstående finansiärer. Företaget har mer kunskap om exempelvis 
vilka risker och inneboende värden som finns samt företagets framtida prospekt 
(Brealey et al., 2017, s. 479). Teorin antar att företag har en viss ordning i hur de väljer 
att finansiera sin verksamhet på grund av denna informationsasymmetri vilket är 
följande; interna medel, lån och sista alternativet är att ge ut nya aktier. (Brealey et al., 
2017, s. 479; Serrasqueiro et al., 2011, s. 382). 
 
Pecking order antar att företags externa finansieringsbehov återspeglas i dess skuldkvot 
och att denna teori därmed kan förklara varför dessa ofta är låga för lönsamma bolag. 
Detta samband skulle då bero på det faktum att de inte behöver den externa finansiering 
då deras interna medel räcker till i större utsträckning. Det innebär det motsatta för de 
mindre lönsamma bolagen som inte genererar tillräckligt med interna medel och som då 
behöver ta ett steg ner i pecking order vilket då innebär lånefinansiering (Brealey et al., 
2017, s. 481). Teorin förklarar varför låga skuldkvoter ses hos företag med god 
lönsamhet och med begränsade investeringstillfällen medan företag med många 
investeringstillfällen också förväntas ha högre skuldkvoter (Brealey et al., 2017, s. 481). 
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3.4 Informationsasymmetri 
Informationsasymmetri innebär att externa finansiärer är i ett underläge gentemot 
företagets ledning när det gäller information och kunskap om företaget i fråga (Berk & 
DeMarzo, 2014, s. 564). Enligt Fiet (1995, s. 566) kan detta leda till svårigheter för 
mindre företag att få extern finansiering då transparensen i privatägda företag ofta är 
lägre och därmed informationsasymmetrin större. Det kan i sin tur få en negativ effekt 
på externa parters investeringsvilja. 

Två problem som kan uppstå på grund av informationsasymmetri är Adverse selection 
och Moral hazard. Moral Hazard handlar om att en kunds beteende och agerande 
riskerar att förändras efter att en del av risken har förflyttats, vilket ökar bankens risk 
(Hull, 2015, s. 58). Berger & Udell (2003, s. 302) påtalar att problematiken som detta 
innebär blir större ju lägre andel av det totala kapitalet som ägarens andel utgör i 
förhållande till det externa kapitalet. 

Adverse selection handlar om svårigheter som kan uppstå om det inte går att identifiera 
och skilja på risker som är bra respektive dåliga. Misslyckas banker med att utläsa detta 
kommer de att dra till sig fler av de sämre riskerna, därav är det viktigt att 
informationen som insamlas om kunderna är så heltäckande som möjligt för att minska 
denna risk (Hull, 2015, s. 59). I denna kontext innebär det att en väl genomförd analys 
av eventuella låntagare bör göras innan en kredit beviljas, för att inte endast locka till 
sig kunder som saknar återbetalningsförmåga. 
  
Ibland kan det uppstå intressekonflikter mellan ett företags intressenter, främst då 
företaget hamnar i svårigheter. Företagets bästa är i dessa situationer inte alltid det som 
hamnar i fokus, utan ägare kan vilja utnyttja sin position även om det i sin tur skulle 
skada kreditgivare på olika sätt (Brealey et al., 2017, s. 471). Riskpreferenserna hos 
kreditgivare och låntagare skiljer sig åt, vilket går att förstå utifrån vilken avkastning de 
kan få kontra den risk de tar (Bruns & Fletcher, 2008, s. 173). Detta i likhet med en 
studie av Cressy & Toivonen (2001) då de menar på att detta kan resultera i att företag 
till största del söker extern finansiering i de fall projektet innebär en stor risk, medan de 
internt genererade medlen används för projekt med lägre risknivå och garanterad 
avkastning. 
 

3.5 Kreditgivning 

Informationsasymmetrin och problemen som kan uppstå på grund av detta påvisar att 
det är viktigt för kreditgivare att ha bra kunskap om låntagarna innan de beviljar en 
kredit och detta sätter kreditanalysen i centrum. När det gäller hur svenska banker 
genomför sin kreditgivning behöver de förhålla sig till Lag (2004:297) om bank och 
finansieringsrörelse, där åttonde kapitlet behandlar just detta område. Första och andra 
paragrafen lyder enligt följande;   
  
1§ Innan ett kreditinstitut beslutar att bevilja en kredit ska det pröva risken för att de 
förpliktelser som följer av kreditavtalet inte kan fullgöras. Institutet får bevilja en kredit 
bara om förpliktelsen på goda grunder kan förväntas bli fullgjord. 
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2§ Ett kreditinstituts kreditprövning skall vara organiserad så att den som fattar beslut i 
ett ärende har tillräckligt beslutsunderlag för att bedöma risken med att bevilja 
krediten. 
(Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse) 
  
Detta innebär att det är ett lagstadgat krav att bankerna ska genomföra en 
kreditbedömning innan de får bevilja en kredit och att beslutsunderlaget måste vara så 
pass omfattande att en riskbedömning kan göras. 
  
En kreditanalys genomförs för att kunna avgöra om låntagaren skulle klara av de 
förpliktelser som lånet skulle innebära. Det huvudsakliga målet är att bedöma 
sannolikheten för att låntagaren kan leva upp till lånevillkoren, för desto större 
sannolikhet desto mindre kreditrisk tar banken (Golin & Delhaise, 2013, s. 2). 
Kreditanalysen kan delas upp i två delar, en kvantitativ del och en kvalitativ, vilka tar 
sikte på olika typer av frågor (Golin & Delhaise, 2013, ss. 9 & 14). Den kvantitativa 
analysen är fokuserad på företagets finansiella rapporter och nyckeltal, medan den 
kvalitativa har ett större fokus på ledning, ägare, motivation och affärsidé, alltså faktorer 
vilka kräver mer subjektiva bedömningar (Golin & Delhaise, 2013, ss. 5-21).  
 
 

!

Figur 4. Kreditanalysens olika beståndsdelar.   

!

3.5.1 Kvantitativ analys  

Den kvantitativa analysen ska besvara frågan gällande låntagarens kapacitet att klara av 
krediten, vilket även anses vara kreditanalysens kärna. Det som ligger till grund för att 
kunna uttala sig om detta är företagets finansiella rapporter vilka används för att 
genomföra en finansiell analys (Golin & Delhaise, 2013, s. 14). När det gäller analys av 
företag är det många gånger en komplicerad process då företagets in- och utflöden kan 
variera kraftigt, det kan ha komplexa finansiella strukturer samt att ett företags 
tillgångar kan ha väldigt olika karaktärer vilket försvårar detta ytterligare. Faktorer vilka 
anses vara extra viktiga att analysera när det kommer till företag är kapitalposition, 
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solvens, likviditet, kassaflödet, lönsamhet och företagets kortsiktiga intjäningsförmåga 
(Golin & Delhaise, 2013, s. 21). 
  
Analyserna som görs och tar sin grund i de finansiella rapporterna innehar en del 
begränsningar vilka kan vara viktiga att reflektera över. För det första är det inte alltid 
den faktiska verkligheten som speglas i dessa även om det torde vara målet. För det 
andra kan slutsatser som dras variera trots att de baseras på samma data då 
kreditanalytiker har olika kunskaper och erfarenheter vilka påverkar hur de ser på och 
värderar olika saker. Det finns alltså en subjektivitet inblandat även om måtten i stor del 
är av objektiv natur (Golin & Delhaise, 2013, s. 15).  
 
De finansiella rapporterna baseras även på historiska uppgifter, vilket innebär att 
prognoser behöver göras för framtiden. Dessa ger inget definitivt svar på hur framtiden 
faktiskt kommer att te sig utan är bara en uppskattning utifrån företagets historisk och 
nuvarande läge (Golin & Delhaise, 2013, s. 15). Tidigare forskning visar dock på att ett 
företags historik väger tungt då banker genomför sin kreditbedömning, vilket vidare 
antyder på att banker ser det som en bra indikator på företagets framtida utveckling. 
Företag som saknar historik kan därmed ha svårigheter, speciellt för helt nya projekt, att 
få tillgång till finansiering då kreditbedömningen av dessa blir mer komplicerad (Bruns 
& Fletcher, 2008, s. 185).   
 

3.5.1.1 Likviditet  

Centralt för kreditgivare är som tidigare nämnt att avgöra om låntagare har kapacitet att 
klara av de förpliktelser som framgår av lånevillkoren. En aspekt av detta är att 
företaget som lånat pengar kan klara av de betalningar som kommer ske löpande under 
kredittiden, alltså amortering och ränta (Golin & Delhaise, 2013, ss. 1 & 5). Det säger 
sig självt, när räkningar faller till betalning behöver man ha tillgängliga likvida medel 
för att kunna betala dessa. Detta kan vara en orsak till att banker tycker att det är viktigt 
att analysera ett företags kassaflöde vid kreditbedömningen. 
 

3.5.1.2 Soliditet och finansiell ställning  

Andra viktiga faktorer som kreditgivare analyserar när de genomför sin riskbedömning 
är företagets finansiella ställning och soliditet. Detta för att se om företaget ifråga har 
återbetalningsförmågan även om projektet som initierade lånet inte skulle ge det 
förväntade resultatet, om denna förmåga finns hos företaget så visar det på en god 
finansiell ställning (Bruns & Fletcher, 2008, s. 179).  
 

3.5.1.3 Säkerhetsutlåning 

Det som kan inverka på vilka finansieringsmöjligheter ett företag har är bland annat 
vilka säkerheter som kan lämnas för lånet samt vilken kvalitet dessa har (Golin & 
Delhaise, 2013, ss. 5–6). Detta då en ställd säkerhet är något som minskar långivarens 
kreditrisk eftersom ersättning kan erhållas från tillgången om det visar sig att 
förpliktelserna inte hålls från låntagarens sida (Golin & Delhaise, 2013, s.6; Bruns & 
Fletcher, 2008, s. 179). Den säkerhet som lämnats utgår oftast från företagets tillgångar 
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men vanligt är också att ägaren måste lämna säkerhet antingen från sina personliga 
tillgångar alternativt i form av en personlig garanti (Bruns & Fletcher, 2008, s. 179).  
  
Utformningen av säkerheter kan se olika ut, antingen tar den sin grund i låntagarens 
tillgångar mer generellt alternativt att låntagaren överlämnar något till kreditgivaren. 
Detta fungerar då som ett skydd för långivaren till dess att det utlånade kapitalet blivit 
återbetalt (Golin & Delhaise, 2013, s.6). Om låntagaren inte lever upp till de 
förpliktelser denne åtagit sig, har kreditgivaren företräde till de tillgångar vilka lämnats 
som säkerhet, detta visar på att säkerheten stärker kreditgivarens position (Golin & 
Delhaise, 2013, s. 6). I en studie av Benmelech & Bergman (2008, s. 339) förklarar de 
att förlusten för långivare minskas i de fall säkerhet har lämnats och då det i ett senare 
tillfälle visar sig att låntagaren inte klarat av sina förpliktelser. Detta innebär vidare att 
företagets lånekostnad borde vara lägre i dessa fall. 
  
Om företaget lämnar en säkerhet för lånet underlättas kreditbeslutet, då behovet av att 
analysera och värdera låntagarens kapacitet och vilja att betala inte blir lika central. 
Fokus hamnar istället på frågan om återbetalningen kan garanteras av den säkerhet som 
lämnats. Det som behöver bestämmas är värdet på tillgången som ställs som säkerhet, 
ofta finns det dock liknande tillgångar på marknaden som går att använda som 
riktmärke (Golin & Delhaise, 2013, s. 7). En vanlig metod banker använder sig av vid 
kreditgivning är därför säkerhetsutlåning, där stort fokus ligger på just de 
kreditriskreducerande faktorerna. Detta på grund av att en bra finansiell analys kan vara 
svår att genomföra (Golin & Delhaise, 2013, s. 9). 
 

3.5.2. Kvalitativ analys 

Alla faktorer som inverkar på kreditbeslutet kan inte analyseras med hjälp av 
kvantitativa analysmetoder utan kvalitativa behöver användas (Golin & Delhaise, 2013, 
s. 9). Några kvalitativa faktorer som banker undersöker för att fastställa vilken 
kreditrisk lånet medför är exempelvis viljan hos låntagare att betala, vilket kan baseras 
på företagets karaktär och rykte. Detta går att bilda sig en uppfattning om genom att 
inhämta information från olika källor samt personliga träffar (Golin & Delhaise, 2013, 
s. 9).  

Den externa miljön är en annan, vilket inkludera aspekter som systematisk risk, 
driftsförhållanden samt kontracykliska faktorer vilket kan påverka företagets 
verksamhet och därmed risknivån (Golin & Delhaise, 2013, s. 5). Vidare är förståelse 
för företagets verksamhet viktigt, detta för att kunna identifiera vanliga risker inom 
affärsnischen och branschen. Därtill genomförs ofta en analys av företagsstrukturen, 
affärsstrategin samt ägare och ledningens motivation och kompetens (Golin & Delhaise, 
2013, ss. 5 & 16). 

Analys av kvalitativa parametrar innehåller ofta en stor dos av subjektivitet då 
värderingar av dessa ofta är svåra att genomföra (Golin & Delhaise, 2013, s. 10). 
Kreditupplysningar är något banker ofta tar då de genomför sin kreditprövning, då detta 
ger en bild av hur den eventuella låntagaren har skött tidigare betalningsåtaganden. Om 
tidigare betalningsåtaganden fullgjorts är det en indikator på att det kommer att fortsätta 
(Golin & Delhaise, 2013, s. 10). 
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Forskning har vidare sett att små och medelstora företag vilka har haft framgångsrika 
projekt tidigare kommer mest troligt att kunna lyckas med framtida liknande projekt då 
de besitter humankapitalet som krävs. När företag har ett framgångsrikt förflutet 
kommer detta leda till en positiv inverkan på kreditbeslutet (Scherr et al., 1993, s. 18 & 
21). Historiken av tidigare projekt ligger alltså till grund för den bedömning som görs 
gällande företagets förmåga att klara av det nya projektet. Detta då det är något som kan 
inverka på företagets förmåga att fullgöra de förpliktelser vilka företaget har åtagit sig 
(Bruns & Fletcher, 2008, s. 176).  

Kärnan i en kreditanalys kan ändå sägas vara den kvantitativa finansiella analysen, trots 
de begränsningar som finns, och även om metoden i sig är fokuserad på data så finns det 
ofta subjektiva bedömningar inkluderade vilket är viktigt att reflektera över (Golin & 
Delhaise, 2013, ss. 15–16). Därav bör också stort fokus läggas på kvalitativa aspekter 
som exempelvis ledningen och deras incitament samt kompetens (Golin & Delhaise, 
2013, s. 16).  
  
För att genomföra en så bra kreditanalys som möjligt behöver hänsyn tas till både de 
kvantitativa måtten samt till de bedömningar som görs av de kvalitativa aspekterna, 
alltså rätt beräkningar men även ett gott omdöme är det som krävs (Golin & Delhaise, 
2013, s. 16). Slutligen är det viktigt att reflektera över hur variablerna interagerar med 
varandra, och inte bara se dem som fristående, för att få en bättre förståelse för 
kreditgivarens riskbedömning av företaget (Bruns & Fletcher, 2008, s. 186).  
 

3.5.2.1 Immateriella tillgångar  

I samband med den hastiga utvecklingen inom teknologin har forskning sett antydan på 
att externa investerare systematiskt undervärderar det tillskott som ett företags 
forsknings och utveckling bidrar med, det vill säga immateriella tillgångar. Detta har i 
sin tur lett till negativa reaktioner från dessa investerare gentemot företaget (Lev, 2001, 
s. 54). Dessa negativa reaktioner har att göra med att det innebär högre risk att investera 
i immateriella tillgångar än i materiella tillgångar vilket bland annat kan bero på den 
ibland luddiga gränsdragningen till äganderätten för den immateriella tillgången 
(Higson, 2001, s. 502). 
 
I en experimentell studie av Catasús & Gröjer (2003, s. 341) finner de att vissa 
kreditgivare väljer att dra av de immateriella tillgångarna från balansräkningen och 
därmed lika mycket från det egna kapitalet. Detta för att immateriella tillgångar i dessa 
fall ses som icke-tillgångar och får därmed inte plats i den traditionella bankmanualen 
vid kreditgivning. I och med detta reduceras även företagens värde och de ser inte ut att 
vara lika värdefulla som vid första anblick. 
 
Under ett tidigare avsnitt nämndes att banker ofta kräver säkerhet för lån eftersom att 
det kan mildra deras förlust om det vid ett senare tillfälle visar sig att låntagaren inte 
kan fullgöra sina skyldigheter. Säkerheterna som lämnas kan ha olika styrka beroende 
på dess karaktär. Säkerheter i form av materiella tillgångar kan lätt säljas i de fall 
återbetalningsförmåga inte finns hos låntagaren, utan att värdet på själva tillgången 
förändras nämnvärt. Detta är dock inte alltid fallet när det kommer till immateriella 
tillgångar eftersom värdet på dessa många gånger är beroende av att företaget kan 
drivas, vilket bland annat gäller för varumärke och humankapital (Brealey et al., 2017, 
ss. 476-477).  
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Denna form av tillgång är därmed svårare att sälja för kreditgivare vilket påverkar 
möjligheten att få ersättning för det utlånade kapitalet från säkerheten. Vidare skulle 
detta kunna vara en anledning till att företag verksamma i branscher där stora inbyggda 
värden finns i immateriella tillgångar också förväntas ha en lägre skuldkvot. Ett 
avslutande citat för att sammanfatta det hela: “Do not think only about the probability 
that borrowing will bring trouble. Think also of the value that may be lost if trouble 
comes”. (Brealey et al., 2017, ss. 476-477).  
 

3.5.3 Räntekostnad 

Grundläggande relation mellan ränta och risk är att ju högre risk som tas desto högre 
kompensation i form av ränta vill man ha tillbaka. Marknaden är det som till stor del 
styr räntorna, i form av utbud och efterfrågan, men det är många andra aspekter vilka 
även spelar in (Berk & DeMarzo, 2014, s. 147). Investeringar som anses vara helt 
riskfria kommer ha en den lägsta räntan och att de är riskfria syftar till att det är 
osannolikt att förpliktelserna inte kan hållas (Berk & DeMarzo, 2014, s. 156).  
 
Bankens avkastning på utgivna lån är bestämd redan från början i och med att det är en 
angiven räntesats av lånebeloppet, avkastningen kan därmed aldrig blir högre. Dock 
finns risken att låntagaren inte kommer kunna fullgöra sina skyldigheter, vilket kommer 
att avspeglas i den högre ränta banken vill ha som kompensation för att de är villiga att 
ta risken. Risken för att företaget inte kan leva upp till sina åtaganden uttryckts därmed 
genom differensen på de två nämnda räntesatserna (Berk & DeMarzo, 2014, s. 156).  
 
Många forskare är överens om att den främsta faktorn att påverka ränta är just risken till 
att företaget i fråga inte kan möta och fullgöra dess åtaganden (Fisher, 1959 , s. 22; 
Bhojraj & Sengupta, 2003, s. 455) Detta resulterar i sambandet att ju högre inneboende 
risk i att företaget inte kan möta dess förpliktelse desto högre ränta förväntas tas ut 
(Smith & Warner, 1979, s. 137; Valta, 2012, s. 661). En annan faktor som har stor 
inverkan på kreditgivarens beslut om lån och tillhörande ränta är mängden lån företaget 
i fråga redan har. Ju mer tidigare lån desto högre ränta kommer att tas ut för att 
kompensera upp för den ökade risken kopplat till återbetalningen av lånet (Liu et al., 
2016, s. 3629).  
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3.6 Sammanfattande teorimodell  
 

!
Figur 5.  Sammanfattande teorimodell.  

!
Bilden ovan sammanfattar vår teoretiska referensram och visar på kopplingen mellan de 
teorier vi har valt att använda oss av till denna studie. Utgångspunkten är ett företags 
immateriella tillgångar, det vill säga det intellektuella kapitalet bestående av human- 
och strukturkapital, vilka har ökat i betydelse i och med att samhället har gått in i en 
kunskapsekonomi. Dessa immateriella tillgångar hindras till stor utsträckning från att 
tas upp i ett företags balansräkning då de bland annat har svårt att uppfylla 
redovisningens kvalitativa egenskaper samt andra krav i redovisningsstandarderna. Det 
finns delar av det strukturella kapitalet som i dagsläget kan tas upp till redovisning, 
såsom patent och andra upphovsrätter, medan resterande del av struktur- och 
humankapitalet endast finns i den “osynliga balansräkningen”. Detta är något som 
kreditgivare måste ta hänsyn till vid kreditbedömningen då det uppkommer en 
informationsasymmetri, vilket i sin tur kan ligga till grund för företagets kapitalstruktur 
och incitamenten bakom denna.  
 
Kreditgivnings kvantitativa analys av de finansiella rapporterna sammanfaller med de 
immateriella tillgångar som enligt redovisningen kan tas upp, det vill säga delar av 
strukturkapitalet, medan den kvalitativa analysen fokuserar på de tillgångar som inte 
kan tas upp vilka är resterande strukturkapital plus humankapitalet. Vidare har vi valt att 
sammankoppla säkerhetsutlåning med den kvantitativa analysen och till att börja med så 
anses immateriella tillgångar inte vara lika säkra till sin natur som de materiella. Detta 
beror bland annat på svårigheten att avgöra äganderätten för de immateriella 
tillgångarna, värdera, jämföra och sälja dem vidare då de ofta är branschspecifika. 
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Därtill är värdet på de immateriella tillgångarna stark sammankopplat med företaget i 
frågas fortsätta drift. Detta ger oss anledningen att anta att företag som har en stor andel 
immateriella tillgångar borde ha en högre räntekostnad för sina lån, då en högre risk 
enligt teorier innebär ett högre avkastningskrav och därmed borde banken sätta en högre 
ränta. Från detta har vi valt att formulera hypotes nummer ett;  
 
Hypotes 1: Finns det ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och dess 
skuldränta? 
 
Immateriella tillgångar erbjuder heller inte banken en lika stabil säkerhet för lån som 
materiella tillgångar gör. Baserat på detta borde företag som har ett stort värde i 
immateriella tillgångar ha en lägre skuldsättningsgrad än de företag som har stort 
tillgångsvärde i materiella tillgångar. Detta då vi tänker oss att bankerna torde vara 
mindre villiga att låna ut pengar till dem, vilket leder fram till vår andra hypotes; 
 
Hypotes 2: Finns det ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och hur belånat 
företaget är? 
 
 
 

!  
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4. Praktisk metod     
I detta avsnitt kommer en redogörelse för studiens praktiska metod att göras. Detta 
innefattar val av undersökningsmetod, population, urval, datainsamling, databearbetning 
samt uppbyggnaden av studiens regressionsmodeller och motivering till dess variabler. 
Vidare kommer en kort beskrivning av statistiska aspekter såsom konfidensintervall och 
signifikansnivå kopplat till hypotestesterna.     
     
      

4.1 Undersökningsmetod  
Vi har valt att göra en studie med hjälp av en kvantitativ metod dels då det går i linje 
med vårt paradigm samt att det passar vår undersökning då vi vill kunna generalisera 
resultatet. Metoder av kvantitativ karaktär syftar till att genom statistisk analys testa 
hypoteser utifrån insamlad kvantifierbar och empirisk data. Studier av denna karaktär 
undersöker variation, samband och fördelning i en populationen, utgångspunkten är 
därmed ett representativt urval av det som ska studeras (NE, 2017). Den kvantitativa 
metoden baseras som tidigare nämnt på just mätning av data och ska hållas skild från 
semantiken (Goertz & Mahoney, 2012, s. 207). Forskare menar på att kvantitativa 
metoder är mer vetenskapliga och har därmed högre status och prestige inom den 
akademiska världen (Raadschelders, 2011, s. 921). Viktigt att ha i åtanke är att studiens 
epistemologi styr valet av metod (Morgan, 2007, s. 52).  
 
I bland annat de vetenskapliga artiklarna skrivna av Liu et al. (2016, s. 3630) och 
Guidara et al. (2016, s. 153) där Cost of debt undersöks vilket är synonymt med 
skuldränta, har författarna använt sig av en kvantitativ metod där de testar hypoteser 
efter att ha samlat in data om företag i likhet med vår studie. Vi kommer att samla in 
data från företagens årsredovisningar genom databasen Retriever Business. Vår 
undersökning kommer att baseras på en population bestående av 4052 stycken företag. 
Redogörelse för kriterier och variabler för populationen redovisas i avsnitten nedan. 
Data kommer vidare att samlas in för en tidsperiod om 5 år bakåt i tiden, alltså för åren 
2012-2016, då vi har bedömt detta som en lämpligt tidsperiod. Vi kan därmed också 
säkerställa att om resultatet skulle bli signifikant, beror det inte bara på att just det året 
skilde sig från tidigare eller senare år.   
 

4.2 Population och undersökningar 

Med population avses den grupp vilken undersökningen vill kunna uttala sig om 
(Dahmström, 2011, s. 67). Den valda populationen för denna studie är de onoterade 
företagen i Sverige vilka uppfyller minst två av de tre kriterier som gäller för att 
redovisa enligt K3-regelverket, under året 2016. Kriterierna för K3-regelverket är som 
tidigare nämnt; Nettoomsättning på minst 80 miljoner kronor, balansomslutning på 
minst 40 miljoner kronor och minst 50 stycken anställda. Vi har valt att använda oss av 
kriterierna nettoomsättning och anställda när vi har hämtat vår data och därmed 
exkluderat kriteriet för balansomslutning då vi inte vill riskera att tappa företag vilka 
innehar immateriella tillgångar om än dess tillgångsvärden inte uppgår till 40 miljoner 
kronor. 
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Denna studie är genomförd i två varianter, först som en totalundersökning av 
populationen då vi har inkluderat alla företag från vår population (Dahmström, 2011, s. 
75), där Immateriella tillgångar behandlats som en dummyvariabel. Studien är även 
genomförd som en klusterundersökning då vi bara har med företag vilka har redovisat 
immateriella tillgångar i deras balansräkning, under något av åren under den valda 
tidsperioden, och variabeln för Immateriella tillgångar har behandlats som en 
kontinuerlig variabel. Se avsnitt 4.3.1 för förklaring av siffrorna i Figur 6.  
 

!
Figur 6. Population och undersökningar. 

 

4.3 Datainsamling  
För att samla in data till vår undersökning har vi använt oss av databasen Retriever 
Business vilket vi tidigare har nämnt. I denna databas har vi matat in kriterierna för 
studiens population, det vill säga aktiebolag men “ej registrerad i börslistor”, 
gränsvärdena för nettoomsättning på minst 80 miljoner kronor och anställda på minst 
50 stycken samt skrivit in år 2016 som senaste bokslutsår. Vi har endast valt att 
inkludera företag i vår undersökning och därmed kryssat av rutan för koncern i 
databasen under sökningen.  
 
När själva sökningen är klar har vi valt alla företag vilka kommer upp för att exportera 
dessa till listan Utvalda företag i databasen. Ramen för undersökningen baseras alltså på 
den lista av företag vilka dök upp då vi lagt in våra utvalda kriterier i sökfunktionen. 
Med ram avses ett register över de enheter som tillhör populationen (Dahmström, 2011, 
s. 67). Vidare har vi valt att använda oss av funktionen Komplett för att kunna välja ut 
den information i form av variabler vi vill veta om företagen i fråga, såsom s:a 
immateriella tillgångar och externa räntekostnader med mera. När variablerna 
handplockats har vi kryssat i rutan “flera år”, valt åren mellan 2012-2016 för att sedan 
exportera datan till dataprogrammet Excel.  
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4.3.1 Databearbetning 

I programmet Excel har vi bearbetat och sammanställt datan från Retriever business. 
Vissa variabler till våra regressionsmodeller har laddats hem kompletta såsom Soliditet, 
Kassalikviditet och Avkastning på totalt kapital och därmed har vi inte behövt bearbeta 
dem något. De andra variablerna har vi räknat ut eller konverterat till dummyvariabler 
genom den hämtade datan om företagen i fråga, se avsnitt 4.5 för uträkningar. För den 
uppmärksamme läsaren vill vi belysa att alla variabler, förutom dummyn, har förts in i 
regressionsmodellerna i procenttal och inte i decimaltal.  
 
Då all data bearbetats och alla variabler blivit kompletta har vi överfört materialet till 
statistikprogrammet Minitab där vi analyserat datan, rensat observationer med 
extremvärden och andra outliers, sett över multikollinearitet och 
normalfördelningskurvor för att slutligen genomföra regressionsanalyser på våra 
hypoteser. Regressionsmodellerna har testats med olika kombinationer av variabler för 
att komma fram till den mest passande och förklarande modellen utifrån det material vi 
har tillgängligt. De variabler vilka har exkluderat från modellen förklaras mer 
djupgående längre fram, se avsnitt 4.5.3.6. 
 
Vi har valt att ta bort alla observationer vilka redovisar en skuldränta över 15% under 
något eller flera av undersökningsåren samt plockat bort i princip alla outliers, för 
samtliga variabler, för att få en sådan kompakt och normalfördelad data som möjligt och 
därmed undvika att enstaka observationer manipulerar resultatet. Detta förklarar 
siffrorna i Figur 6 då antalet observationer inom populationen uppgick till 4052 stycken 
medan totalundersökningens observationer endast uppgick till 3404 stycken.  
 
När det kommer till klusterundersökningen har vi adderat ihop summan av de 
immateriella tillgångar för alla år och sedan tagit ett medelvärde på detta. Alla företag 
vilka har ett medelvärde på 0,000 för alla år har exkluderat från materialet då vi vill titta 
på spridningen inom variabeln Immateriella tillgångar och dess påverkan på 
Skuldräntan. Detta betyder att vi fortfarande inkluderar företag vilka redovisar 0,000 i 
immateriella tillgångar under vissa år, bara de inte redovisar det varje år. Detta förklara 
siffrorna i Figur 6 då antalet observationer inom populationen uppgick till 4052 stycken 
medan klusterundersökningens observationer endast uppgick till 1525 stycken.  
 

4.3.1.1 Korrelation 

Under uppbyggandet av regressionsmodellerna, och innan vi utförde regressionstester 
på våra två hypoteser, genomförde vi ett korrelationstest i Minitab kallat Pearson 
correlation test, för att säkerställa att de förklarande variablerna i modellen inte är för 
starkt korrelerade med varandra.  
 
Innan genomförandet av multipla regressionsanalyser bör det testas om det finns en 
korrelation mellan de förklaringsvariabler vilka är inkluderade i modellen. Existerar en 
stark korrelation kan det uppstå problem vid regressionsanalysen då det innebär att 
variablerna förklarar samma sak, vidare gör detta modellens resultat osäkrare. Det här 
problemet är vad som benämns multikollinearitet (Wahlin, 2015, s.279). För att kunna 
förstå variablernas samband kan man kolla på korrelationskoefficienten då den visar på 
sambandets styrka och riktning. En mycket stark korrelation kan sägas finnas om den 
överstiger 0,85, medan en mycket svag ligger under 0,2 (Wahlin, 2015, s. 254).  
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4.4 Regressionsförfarande 

Denna studie kommer att undersökas genom två hypoteser där den första hypotesen är 
huvudhypotes för studien och där det största fokuset kommer ligga. Denna hypotes 
kommer att testas genom en multipel linjär regressionsmodell. En multipel linjär 
regression är en modell med flera förklarande variabler (Wahlin, 2015, s. 272). Den 
andra hypotesen är en bihypotes för att bredda studien något, med en annan 
infallsvinkel, för att ytterligare kunna förklara redovisningen av immateriella tillgångars 
effekt för företag. Denna hypotes kommer att testas genom en enkel linjär 
regressionsmodell. En enkel linjär regression används för att hitta ett linjärt samband 
mellan endast två variabler, där man kan se i vilken utsträckning responsvariabeln 
påverkas när förklaringsvariabeln förändras en enhet (Wahlin, 2015, s. 255).   
 
Regressionsmodellerna är testade med ett 95-procentigt konfidensintervall och har alltså 
en signifikansnivå på fem procent. Då vi har använt oss av ett tvåsidigt 
konfidensintervall, innebär det att vi har en 0,25 procents risk för att inte fånga upp 
populationsparametern i varje ände. Det är denna risk, att inte fånga upp 
populationsparametern som inom statistiken kallas signifikansnivå (Wahlin, 2015, 
s.155). För att kunna avgöra om nollhypoteserna ska förkastas eller inte har vi använt 
oss av p-värdesmetoden. Denna metod går ut på att om p-värdet för testet är lägre än 
signifikansnivån ska nollhypotesen förkastas och vice versa (Wahlin, 2015, s. 173). 
 
För att testa studiens första hypotes, Det finns ett samband mellan ett företags 
tillgångsstruktur och dess skuldränta, har följande multipla linjära regressionsmodell 
tagits fram: 
 
!"#$%&ä!"# = !!"+ !!"+ !"+ !!"+ !!"+ !!"+ !!!+ ! 
 
Där: 
!": Modellens konstant 
!": Immateriella tillgångar  
!": Storlek  
!": Leverage 
!": Soliditet 
!": Return on assets  
!": Ställd säkerhet 
!: Felterm 
 
Denna hypotes kommer först att testas i en regressionsanalys där variabeln !" är 
formulerad som en dummyvariabel och anta värdet 1 om företaget har upptagna 
immateriella tillgångar i balansräkningen alternativt 0 om detta saknas, allt annat i 
regressionsanalysen kommer att vara detsamma. I den andra regressionsanalysen 
kommer !"  att anges som en kontinuerlig variabel, där hänsyn tas till mängden 
immateriella tillgångar.  
 
Studiens andra hypotes, Det finns ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och 
hur belånat företaget är, kommer att undersökas med följande enkla linjära 
regressionsmodell: 
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!"#$%!!å! = !!"+ !!"+ ! 
 
Där: 
!": Modellens konstant 
!": Immateriella tillgångar  
!: Felterm 
 
Även denna hypotes kommer att testas två gånger, en gång då immateriella tillgångar är 
en dummyvariabel och sen då den är formulerad som en kontinuerlig variabel. 
 

4.5 Variabler  
Vår första regressionsmodell är uppbyggd efter sju olika variabler, där responsvariabeln 
är Skuldränta. Testvariabeln är Immateriella tillgångar då vi vill undersöka om denna 
kan förklara resultatet på responsvariabeln. Utöver dessa har vi inkluderat fem 
kontrollvariabler vilka kan tänkas inverka och förklara resultatet på responsvariabeln. 
Denna regressionsmodell kommer att testas i två varianter, först under 
totalundersökningen då testvariabeln Immateriella tillgångar konverteras om till en 
dummyvariabel och antar värdet 1 om företaget innehar immateriella tillgångar i 
balansräkningen och i annat fall 0. Modellen kommer även att testas under 
klusterundersökningen med en kontinuerlig testvariabel för att se om spridningen inom 
Immateriella tillgångar har någon påverkan på responsvariabeln Skuldränta.   
 
Den andra regressionsmodellen innehåller endast två variabler, där vi vill undersöka om 
testvariabeln Immateriella tillgångar kan förklara företagens Andel lån vilket i detta fall 
blir modellens responsvariabel. I denna regression har vi valt att inte ha med några 
kontrollvariabler utan vi vill endast göra en enkel linjär regression, dels för att inte lägga 
för stor vikt vid denna hypotes men även för att vi endast vill uttala oss om sambandet 
mellan just Immateriella tillgångar och Andel lån. Även denna modell kommer att 
testas i två varianter, först då testvariabeln Immateriella tillgångar konverteras om till 
en dummyvariabel för att sedan testas som en kontinuerlig testvariabel. 
 

4.5.1 Responsvariabler  

För studiens första hypotes och dess multipla linjära regressionsmodell består 
responsvariabeln av Skuldränta. Denna variabel har beräknats i enlighet med en 
vetenskaplig artikel skriven av Guidara et al. (2016, s. 154) där även dessa författare har 
undersökt just Skuldränta, vilket på engelska benämns som Cost of debt. För studiens 
andra hypotes och dess enkla linjära regressionsmodell består responsvariabeln av 
Andel lån. Denna variabel har beräknats i enlighet med Liu et al. (2016, s. 3631) där 
författarna, till skillnad från oss, använder denna hävstångsvariabel som en 
kontrollvariabel när de vill undersöka Skuldränta. Se tabell 1 för beräkningar av 
responsvariablerna. 
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Tabell 1. Översikt av studiens responsvariabler. 

 
 

4.5.2 Testvariabler  

Immateriella tillgångar testas på två olika sätt för båda hypoteserna med tillhörande 
regressionsmodeller. Först har testvariabeln konverterats om till en dummyvariabel 
inför studiens totalundersökning där variabeln antar värdet 1 om företaget i fråga 
innehar immateriella tillgångar i dess balansräkning och 0 om läget är tvärtom. Detta för 
att se om det spelar någon roll om företaget har eller inte har immateriella tillgångar när 
det kommer till skuldränta. I den andra varianten är testvariabeln kontinuerlig, där 
har  vi tagit bort alla observationsföretag vilka har ett medelvärde på noll i immateriella 
tillgångar  under de fem undersökningsåren i balansräkningen. Detta för att kunna se om 
spridningen inom variabeln har något inverkan på skuldräntan vilket är studiens 
klusterundersökning. Se tabell 2 för beräkning av testvariabeln.       
 
Liu et al. (2016, s. 3632) har i deras studie om Skuldränta tittat på om Andel materiella 
tillgångar har någon inverkan på just detta, kopplat till säkerhetsutlåning. I vår studie 
har vi ett liknande tänk som ovanstående författare har, dock väljer vi att använda oss av 
Immateriella tillgångar som variabel och beräknas genom en omvänd tolkning av de 
tidigare nämnda författarnas variabel. Se tabell 2 för beräkning av testvariabeln. Vi vill 
även uppmärksamma läsaren på att alla beräkningar av variabeln Immateriella 
tillgångar är utförda exklusive Goodwill, i båda regressionsmodellerna. 
 
Tabell 2. Översikt av studiens testvariabler. 

 
 

4.5.3 Kontrollvariabler  

De kontrollvariabler vi har valt att inkludera i vår första regressionsmodell är företagets 
storlek, leverage ratio, soliditet, ROA och ställd säkerhet, se tabell 3 för överblick. De 
flesta av dessa har vi sett används i tidigare studier gällande Skuldränta, men vi har 
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även valt att lägga till egna variabler vilka vi anser viktiga för just vår undersökning. 
Detta då vi inte hittat studier som haft exakt samma inriktning som oss och att den 
skuldränta vi kan observera hos våra undersökningsobjekt kan förklaras av andra 
faktorer än vad tidigare studier tittat på.  
 
Tabell 3. Översikt av studiens kontrollvariabler. 

 
 

4.5.3.1 Storlek 

Företagens totala tillgångar har vi valt att inkludera som en kontrollvariabel då den 
relaterar till ett företags storlek. Storleken på företaget är vidare något som tidigare 
studier har sett kan ha samband med skuldränta, vilket framgår i studien gjord av Liu et 
al., (2016). Vid regressionsanalysen har de använt den naturliga logaritmen av totala 
tillgångar, vilket vi också har valt att göra. Utöver denna studie finns ett flertal andra 
vilka också gjort på liknande sätt, bland annat Guidara et al. (2016, s. 153), Mansi et al. 
(2009, s. 707) och Francis et al. (2005, s. 309).  
 

4.5.3.2 Leverage ratio 

En annan kontrollvariabel som vi har med i vår regressionsmodell är Leverage ratio. 
Detta då vi antar att skuldsättningsgraden ett företag har kan påverka vilken möjlighet 
ett företag har att få ta lån alternativ utöka befintliga, eftersom ökade lån innebär en 
större risk för kreditgivaren. Detta skulle vidare kunna förklara nivån på den 
skuldräntan vi kan observera. Beräkningen av detta mått har vi gjort likt en tidigare 
studie om skuldränta gjord av Guidara et al. (2016, s. 153).  
 

4.5.3.3 Soliditet 

En viktig aspekt vid kreditbedömningen enligt artikeln skriven av Bruns & Fletcher 
(2008), som vi tidigare har nämnt i teoriavsnittet, är Soliditet. Då vi antar att denna 
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variabel kan tänkas påverka skuldräntan eftersom den visar på ett företags långsiktiga 
betalningsförmåga har vi valt att ta med denna som en kontrollvariabel. Variabeln är 
direkt nedladdad från databasen Retriever Business och därmed har vi inte utfört några 
egna beräkningar på den.  

4.5.3.4 Lönsamhet (ROA) 

Företagets lönsamhet är också något som enligt teorier kan påverka i vilken 
utsträckning ett företag väljer att ta lån. Detta kan i sin tur kan påverka vilken risk lånet 
medför kreditgivaren vilket reflekteras i skuldräntan. Det lönsamhetsmått som vi har 
valt att inkludera som en kontrollvariabel i vår studie är Return och assets (ROA), vilket 
också har använts som en kontrollvariabel i Liu et al.s (2016, s. 3632) studie om 
skuldränta.  
 

4.5.3.5 Ställd säkerhet 

Den litteratur vi har hittat och använts oss av under teoriavsnittet visar på att lämnad 
säkerhet är en central faktor för långivare vid kreditbedömningen (Golin & Delhaise, 
2013, ss. 5–6), och därför vill vi även inkludera en kontrollvariabel för detta, eftersom 
det borde kunna ha en inverkan på skuldräntan. Vi har inte hittat beräkning av detta från 
tidigare studier utan vi har beräknat kontrollvariabeln efter konsultation med 
uppsatshandledaren.  
 

4.5.3.6 Borttagna variabler  

De kontrollvariabler vi hade tänkt inkludera i vår modell baserat på den litteratur vi har 
använt oss av i teoriavsnittet, men som vi slutligen valde att ta bort vid 
regressionsanalysen, var bland annat Kassalikviditet. Vi valde att ta bort denna variabel 
från vår modell då den i princip inte hjälpte till att förklara spridningen på 
responsvariabeln alls. Litteraturen menar på att för kreditgivare är likviditeten en viktig 
faktor inom den kvantitativa analysen och därför hade vi tänkt ha med den i vår modell 
från början. När vi sedan letade stöd i tidigare studier om skuldränta så hittade vi inte 
någon annan studie som valt att ha inkludera likviditet som kontrollvariabel. I och med 
att kassalikviditet inte hjälpte till att förklara modellen något samt att vi inte kunde finna 
stöd i tidigare forskning kopplat till skuldränta så valde vi att ta bort den från vår 
modell.  
 
Vi valde även att ta bort kontrollvariabeln Avkastning på total kapital då denna hade en 
mycket stark korrelation med ROA, se bilaga 1. Anledningen till att vi valde ta bort just 
denna variabel och inte ROA ur vår modell beror på att det finns mer stöd i tidigare 
studier för att använda sig av ROA som en kontrollvariabel för att mäta Skuldränta och 
därmed föll det sig naturligt att göra det valet.  
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5. Empiri 
Detta avsnitt börjar med att ge läsaren en bild av den data vi använt oss av i form av 
beskrivande statistik kopplat till regressionsanalyserna, vilket följs av en genomgång av 
multikollineariteten mellan regressionsmodellernas variabler. Därefter kommer studiens 
resultat att presenteras och redogörelse göras för utfallen av studiens hypoteser.  
!

5.1 Beskrivande statistik   
Följande avsnitt presenterar den beskrivande statistiken för det datamaterial som 
använts i vår studie. Detta genom att redovisa observationernas medelvärde, median, 
maximum- samt minimumvärde, både för total- samt klusterundersökningen, för 
samtliga år som ingår i undersökningen. Alla tal som redovisas i tabellerna nedan är 
angivna i procent. Vi vill belysa att alla tester i totalundersökningen innefattar 3404 
stycken observationer medan alla tester i klusterundersökningen består av 1525 stycken 
observationer. 
!

5.1.1 Responsvariabler totalundersökning 

Vid totalundersökningen av Skuldränta kan vi utläsa från tabell 4 att medelvärdet inte 
skiljer sig nämnvärt åt mellan åren, då skillnaden på högsta och lägsta värdet är 0,5608 
procentenheter. Det går också att utläsa att den genomsnittliga räntan har minskat under 
den femårsperiod vi har studerat vilket delvis kan bero på externa faktorer. I kolumnen 
för medianen kan vi se att den för samtliga år ligger på noll, vilket då innebär att mer än 
hälften av företagen vi har studerat inte har någon räntekostnad för denna tidsperiod. 
Den maximala räntekostnad företag har uppvisat under dessa år har också minskat 
under perioden, men har legat i ett spann mellan 11,8429%-14,9386%. Vi vill också 
påminna läsaren om att vi har tagit bort alla företag som hade en räntekostnad 
överstigande 15%. Minimumvärdet som vi kan utläsa från tabellen är att det finns 
företag som haft en räntekostnad på noll procent, vilket innebär ingen alls.  
 
Tabell 4. Beskrivande statistik av Skuldränta vid totalundersökning. 

 
!
Medelvärdet när det kommer till totalundersökningen av Andel lån, se tabell 5, har ökat 
något under den period som undersökningen baseras på och lika så har medianen gjort, 
vilket kan antyda på att medelvärdet inte bara dragits upp av många höga värden utan 
att det gäller mer generellt bland företagen att skuldsättningen ökat. Maximumvärdet 
har varierat något men legat över hundra procent hela tiden. Vi misstänker att en 
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skuldsättning på över hundra procent har uppkommit i de fall företag haft ett negativt 
eget kapital. Minimumvärdet har för de observerade åren legat på noll procent. 
 
Tabell 5. Beskrivande statistik av Andel lån vid totalundersökning. 

 
 

5.1.2 Responsvariabler klusterundersökning 

De kommande tabellerna, tabell 6 & 7 beskriver observationerna vilka ingår i vår 
klusterundersökning, där vi undersöker sambandet mellan andel immateriella tillgångar 
som kontinuerlig variabel och våra två responsvariabler Skuldränta samt Andel lån.  
!
Det som går att utläsa från tabell 6 är att medelvärdet för Skuldränta inte skiljer sig 
mycket åt mellan de undersökta åren, utan ligger inom ett ganska smalt spann där 
skillnaden på det högsta och lägsta medelvärdet är 0,5660 procentenheter. Medianen för 
samtliga år är 0,0000 vilket därmed innebär att ett stort antal observationer har en 
skuldränta på noll procent. Den maximala skuldräntan ligger inom ett spann på 9,92%- 
14,7%, och i likhet med totalundersökning, så är alla observationer med en skuldränta 
överstigande femton procent borttagna. För samtliga fem år är minimumvärdet för 
skuldräntan noll procent.  
 
Tabell 6. Beskrivande statistik av Skuldränta vid klusterundersökning. 

 
 
Nedan i tabell 7, över klusterundersökningen av Andel lån, visar att medelvärdet för 
företagens skuldsättning inte har varierat nämnvärt över åren utan ligger stadigt runt 
60%. Dock kan man se en trend att andel lån har ökat om än lite under denna period. 
Denna stabilitet gäller även för medianen som är ungefär densamma för de fem 
undersökta åren. Maximumvärdets spridning är något större och ligger mellan 102,96%-
124,40%, medan minimumvärdet är noll procent för alla de undersökta åren.  
!
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Tabell 7. Beskrivande statistik av Andel lån vid klusterundersökning.  

 
!
Både då vi genomfört totalundersökningen samt klusterundersökningen är det en 
annorlunda relation vi kan observera när det kommer till medianen för Skuldränta och 
Andel lån. Medianen för Skuldräntan är noll procent medan medianen för Andel lån i 
både fall ligger strax över sextio procent, vilket skulle innebära att företag har lån men 
att de inte betalar någon räntekostnad för dessa. Då vi inte haft tillgång till information 
om företagens faktiska lånekostnad, eller dess låneavtal, har vi fått göra egna 
beräkningar baserat på hur tidigare studier gjort för att få fram en uppskattning av 
skuldräntan, vilket innebär att det inte blir en precis uppskattning vilket kan vara en 
förklaring till detta.  
!

5.1.3 Testvariabler total- och klusterundersökning 

Testvariabeln för vår studie är Immateriella tillgångar, antingen i form av en 
dummyvariabel för totalundersökningen alternativt som en kontinuerlig variabel för 
klusterundersökningen. Nedan redogörs för denna variabels beskrivande statistik.  
!
I tabell 8 nedan visas fördelningen bland de observationer vilka ingår i urvalet för vår 
totalundersökning, alltså det urvalet som används för att studera existensen av 
immateriella tillgångars effekt på skuldräntan. Medelvärdet för hur många företag som 
har immateriella tillgångar när det kommer till vår totalundersökning visar på att det 
finns en ökande trend, det är cirka sex procentenheter fler företag som har immateriella 
tillgångar under 2016 gentemot år 2012. De maximum- och minimumvärden vi 
observerade är inga konstigheter då värdet antingen kan anta 1 alternativt 0.  
 
Tabell 8. Beskrivande statistik av Immateriella tillgångar vid totalundersökning. 

 
 
De immateriella tillgångarnas medelvärde vid vår klusterundersökning, se tabell 9 
nedan, har ökat under denna 5-årsperiod med drygt fyra procentenheter. Tabellen visar 
vidare att medianen också har en positiv trend, vilket kan betyda att andel immateriella 
tillgångar generellt har ökat hos företagen och att det inte endast är några höga 
observationer vilka har dragit upp medelvärdet. Maximum och minimumvärdet är 
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detsamma för alla åren och från tabellen går det att utläsa att de ligger på hundra samt 
noll procent. Förklaringen till att minimumvärdet är noll procent grundar sig i studiens 
avgränsningskriterier. Företag vilka ingår i klusterurvalet ska ha immateriella tillgångar 
under något av de fem undersökta åren. Därmed kan vissa företag ha noll procent i 
immateriella tillgångar under ett år medan de inte har dessa tillgångar ett annat år.  
 
Tabell 9. Beskrivande statistik av Immateriella tillgångar vid klusterundersökning. 

 
!

5.1.4 Kontrollvariabler total- och klusterundersökning 

Redogörelse för den beskrivande statistiken kopplat till kontrollvariablerna för år 2016 
och vilka ingår i vår multipla regressionsmodell kommer göras under detta 
empiriavsnitt. Om läsaren finner det intressant och vill veta hur den beskrivande 
statistiken såg ut för samtliga år, hänvisar vi till bilaga 2 för fullständig information.  
!
Tabell 10 nedan redovisar hur fördelningen ser ut bland totalundersökningens 
kontrollvariabler. Från tabellen går det att utläsa att medelvärdet och medianen ligger 
nära varandra för variablerna Totala tillgångar, Soliditet och ROA. Detta i kombination 
med att deras maximum- och minimumvärde inte är allt för höga eller låga, kan vara en 
indikator på att det inte finns så många extrema värden inkluderade bland dessa 
observationer. Däremot hade Leverage ett medelvärde på drygt 20% samt en median på 
2,46% och Säkerheter hade ett medelvärde på 13,6 % och medianen endast 0,555%. 
Anledningen till att deras medelvärde och median ligger så långt ifrån varandra skulle 
kunna förklaras med att många observationer för dessa variabler har värden som är 
antingen låga eller höga och att det inte finns så många som ligger mitt i mellan vilket 
därmed drar upp medelvärdet.  
 
Tabell 10. Beskrivande statistik av kontrollvariabler vid totalundersökning. 

 
!
Spridningen på observationerna för kontrollvariablerna inom klusterundersökningen 
visas i tabell 11 nedan, och av denna kan man se en liknande trend som för 
totalundersökningen. Medelvärde och median ligger nära varandra för variablerna 
Totala tillgångar, Soliditet och ROA medan det för variablerna Leverage samt 
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Säkerheter ser ut att vara många observationer med antingen höga respektive låga 
värden.  
 
Tabell 11. Beskrivande statistik av kontrollvariabler vid klusterundersökning.  

 
!

5.1.5 Multikollinearitet  

I tabellerna nedan redovisas resultaten av Pearsons correlation test, där den 
genomsnittliga korrelation för åren 2012-2016 är beräknad för alla kombinationer av 
variabler vilka är med i studiens multipla regressionsmodell. Vi har valt att beräkna ett 
genomsnitt då korrelationerna ser liknande ut mellan åren och därmed påverkar det inte 
resultatet, se bilaga 1 för korrelationerna årsvis. I den första tabellen, se tabell 12, kan 
vi se hur korrelationen ser ut för studiens totalundersökning, då variabeln för 
Immateriella tillgångar antar formen 1 om ett företag har immateriella tillgångar i deras 
balansräkning och 0 om det inte är fallet. Utifrån denna tabell kan vi avläsa att det inte 
uppstår någon särskilt stor korrelation för någon kombination av variablerna, då den 
starkaste korrelationen ligger på 0,2332 mellan Soliditet och ROA vilket i sig inte är 
starkt alls. 
 
Tabell 12. Pearson correlation test totalundersökning. Medelvärdet för alla år. 

 
 
När det kommer till studiens klusterundersökning, då Immateriella tillgångar är 
formulerad som en kontinuerlig variabel, uppstår det inte heller någon stark korrelation 
mellan den multipla regressionsmodellens förklaringsvariabler. I likhet med tidigare 
korrelationstest ser vi att den starkaste korrelationen på 0,2208 finns mellan Soliditet 
och ROA. Se tabell 13. 
!
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Tabell 13. Pearson correlation test klusterundersökning. Medelvärdet för alla år. 

 
 
Dessa korrelationstester, både i tabell 12 och tabell 13, är lika varandra i många 
avseenden. Den främsta skillnaden återfinns mellan Immateriella tillgångar och de 
andra variabler, vilket i sig är logiskt då beräkningen för Immateriella tillgångar ser 
olika ut mellan de olika testen. De andra variablerna är däremot beräknade på samma 
sätt och därmed finns det inga större skillnader mellan testen.  
!
I studiens praktiska metod, se avsnitt 4.5.3.6, har vi förklarat att variabeln Avkastning 
på totalt kapital visade en stark korrelation med variabeln ROA och därmed valde vi att 
utesluta den förstnämnda från vår regressionsmodell. Detta var fallet för båda 
korrelationstesterna ovan, se bilaga 1 för mer information. 
!

5.2 Regressionsmodell 
Under detta avsnitt kommer resultaten från studiens två hypoteser att redovisas, både för 
totalundersökningen och för klusterundersökningen. Kapitlet inleds med en 
resultatgenomgång av studiens huvudhypotes kopplat till Skuldränta, för att sedan gå 
vidare till bihypotesen kopplat till Andel lån. Vi vill belysa att alla tester i 
totalundersökningen innefattar 3404 stycken observationer medan alla tester i 
klusterundersökningen består av 1525 stycken observationer.  
!

5.2.1 Hypotes 1 - Skuldränta 

Syftet med denna studie är framförallt att ta reda på om det finns ett samband mellan ett 
företags tillgångsstruktur, inom anläggningstillgångar, och dess skuldränta. Noll- och 
alternativhypotesen för detta test har formulerats fram enligt följande; 
!
H0: Det finns inte ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och dess 
skuldränta. 
HA: Det finns ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och dess skuldränta. 
!
Detta test har utförts med två varianter av testvariabeln för Immateriella tillgångar. Ett 
där vi först har testat med en dummyvariabel som antar värdet 1 om företaget har 
immateriella tillgångar upptagna i balansräkningen och 0 om företaget inte har det, 
vilket är vår totalundersökning. Den andra varianten av testet har utförts med en 
kontinuerlig variabel av Immateriella tillgångar för att se spridningen hos de företag 
vilka innehar immateriella tillgångar, vilket är vår klusterundersökning. Testerna har 
utförts för alla år under tidsperioden 2012 - 2016. 
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Om p-värdet för regressionen samt för Immateriella tillgångar är under 
signifikansnivån förkastas nollhypotesen och därmed antas alternativhypotesen. Detta är 
dock förutsatt att alla andra variabler hålls konstanta och är med i modellen. Vidare vill 
vi belysa att när vi pratar om regressionen och Immateriella tillgångar använder vi oss 
av begreppet “signifikant samband” medan vi använder begreppet “samband” när vi 
diskuterar koefficientens lutning, detta betyder dock inte automatiskt att sambandet är 
signifikant.  
!

5.2.1.1 Totalundersökning 

Hela regressionen vi genomförde för Skuldränta 2016, se tabell 14, då vi hade en 
dummyvariabel som testvariabel för Immateriella tillgångar visar på ett signifikant 
resultat med ett p-värde på 0,000 vilket är under signifikansnivån på 0,05. Denna 
regressionsmodell fick en justerad förklaringsgrad på 23,89%. Regressionsanalysen 
visar även på ett positivt signifikant samband mellan variabeln Immateriella tillgångar 
och Skuldränta då p-värdet blev 0,000, det innebär vidare att vi kan förkasta 
nollhypotesen.  
!
De vi kan utläsa för de andra variablerna i regressionsmodellen är att negativa samband 
med Skuldränta har Totala tillgångar med ett p-värde på 0,215, Leverage med ett p-
värde på 0,150, Soliditet med ett p-värde på 0,04 och ROA med ett p-värde 0,708. 
Variabeln Säkerheter har däremot hade ett positivt samband med skuldräntan och ett p-
värde på 0,000.  
 
Tabell 14. Resultat vid totalundersökning av Skuldränta 2016. 

 
!
När vi gjorde samma regression för Skuldränta 2015, se tabell 15, fick även denna ett 
signifikant resultat då p-värdet blev 0,000 vilket är längre än signifikansnivån på 0,05. 
Den justerade förklaringsgraden för modellen blev 25,09%. Variabeln Immateriella 
tillgångar fick ett p-värde på 0,001 vilket innebär att den är signifikant och att vi 
därmed kan förkasta nollhypotesen och säga att det finns ett statistiskt signifikant 
samband mellan Immateriella tillgångar och Skuldränta, och detta samband är positivt 
enligt koefficienten. 
 
Kontrollvariablernas samband med Skuldränta är detsamma för 2015 som för 2016, det 
vill säga ett negativt samband finns för Totala tillgångar som har ett p-värde på 0,247, 
Leverage med ett p-värde på 0,367, Soliditet med ett p-värde på 0,044 samt för ROA 
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med ett p-värde på 0,461. Ett positivt samband med Skuldränta finns för Säkerheter och 
denna variabel har ett p-värde 0,000. 
 
Tabell 15. Resultat vid totalundersökning av Skuldränta 2015. 

 
 
Regressionen för Skuldränta 2014, se tabell 16, var även denna signifikant med ett p-
värde på 0,000. Förklaringsgraden för regressionsmodellen hamnade på 27,31%. För 
detta år gav regressionsmodellen också ett positivt samband mellan Skuldränta och 
Immateriella tillgångar, men då p-värdet var 0,075 vilket är högre än 0,05 kan vi inte 
förkasta nollhypotesen och säga att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 
variablerna. 
!
Samma negativa relation återfanns mellan Skuldräntan och variablerna Totala 
tillgångar som hade ett p-värdet på 0,918, Leverage med ett p-värde 0,039, Soliditet 
med ett p-värde på 0,011 samt ROA där p-värdet var 0,416 som för de tidigare två åren. 
Positivt samband hittades mellan Skuldränta och Säkerheter som hade ett p-värde på 
0,075.  
 
Tabell 16. Resultat vid totalundersökning av Skuldränta 2014. 

 
 
Regressionsmodellen för Skuldränta 2013, se tabell 17, visar att hela regressionen har 
ett p-värde på 0,000 vilket innebär att vi har ett signifikant resultat då detta understiger 
vår signifikansnivå på 0,05. Den justerade förklaringsgraden är för denna regressionen 
är 31,23%. Vidare kan vi se att ett positivt signifikant samband finns mellan Skuldränta 
och Immateriella tillgångar då p-värdet är 0,044 och vi kan därmed förkasta vår 
nollhypotes.  
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De övriga variablerna inkluderade i modellen följer samma mönster som tidigare år. Ett 
negativt samband observeras mellan Skuldränta och Totala tillgångar med ett p-värde 
på 0,169, Leverage med ett p-värde på 0,138, Soliditet som visade ett p-värde på 0,006 
samt ROA med ett p-värde på 0,976. Positivt samband återfanns för Säkerheter med ett 
p-värde på 0,000. 
 
Tabell 17. Resultat vid totalundersökning av Skuldränta 2013. 

 
 
Hela regressionen för Skuldränta 2012, se tabell 18, är signifikant då p-värdet är 0,000 
och därmed under signifikansnivån på 0,05. Regressionsmodellens justerade 
förklaringsgrad ligger på 33,44%. Relationen mellan Skuldränta och Immateriella 
tillgångar är positivt vilket går att utläsa från koefficienten och har ett p-värde på 0,661. 
Då p-värdet är större än signifikansnivån kan vi inte förkasta nollhypotesen och säga att 
det finns ett statistiskt signifikant samband mellan variablerna. Negativt samband med 
Skuldränta har Leverage där p-värdet var 0,452, Soliditet med ett p-värde på 0,003 samt 
ROA där p-värdet låg på 0,018. Positivt samband identifierades för Totala tillgångar där 
p-värdet var 0,006 samt för Säkerheter där p-värdet var 0,000.  
 
Tabell 18. Resultat vid totalundersökning av Skuldränta 2012. 

 
 

5.2.1.2 Klusterundersökning 

När det kommer till klusterundersökningen och hypotesprövningen av den kontinuerliga 
variabeln på Immateriella tillgångar i förhållande till Skuldränta visar resultaten från 
2016, se tabell 19, på att hela regressionen har ett p-värde på 0,000 vilket är lägre än vår 
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signifikansnivå på 0,05 och gör därmed regressionen signifikant. Denna 
regressionsmodell har en justerad förklaringsgrad på 24,03%. Vår nollhypotes kan även 
förkastas då variabeln för Immateriella tillgångar har ett p-värde på 0,028, vilket är 
lägre än vår signifikansnivå, och dess koefficient visar på ett negativt signifikant 
samband mellan Immateriella tillgångar och Skuldränta.  
!
Vidare kan vi se att kontrollvariablerna Totala tillgångar med ett p-värde på 0,771, 
Leverage med ett p-värde på 0,896 och Soliditet med ett p-värde på 0,02 har negativa 
koefficienter och därmed negativa samband med responsvariabeln Skuldränta. När det 
kommer till kontrollvariablerna ROA med ett p-värde på 0,329 och Säkerheter med ett 
p-värde på 0,000 så har de positiva koefficienter och därmed ett positivt samband med 
responsvariabeln Skuldränta.  
 
Tabell 19. Resultat vid klusterundersökning av Skuldränta 2016. 

 
 
Under 2015 har regressionsmodellen ett p-värde på 0,000 vilket tyder på ett signifikant 
resultat då det är under vår signifikansnivå på 0,05, se tabell 20. Modellens justerade 
förklaringsgrad uppgår dock endast till 2,91% för detta år. Vidare kan vi även förkasta 
vår nollhypotes då variabeln Immateriella tillgångar har ett p-värde på 0,006 vilket är 
lägre än signifikansnivån på 0,05 och resulterar därmed i ett signifikant negativt 
samband, utläst från koefficienten, med responsvariabeln Skuldränta. 
!
Negativa koefficienter, och därmed negativa samband med Skuldränta, uppvisar 
kontrollvariablerna Totala tillgångar med ett p-värde på 0,000, Leverage med ett p-
värde på 0,033, Soliditet med ett p-värde på 0,000 och ROA med ett p-värde på 0,410. 
Den enda kontrollvariabeln med en positiv koefficient och samband med Skuldränta är 
Säkerheter med ett p-värde på 0,824.  
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Tabell 20. Resultat vid klusterundersökning av Skuldränta 2015. 

 
 
När det kommer till regressionsmodellen för 2014, se tabell 21, ser vi att dess resultat är 
signifikant med ett p-värde på 0,000 vilket är under signifikansnivån. Denna modell 
uppvisar en justerad förklaringsgrad på 26,52%. Testvariabeln Immateriella tillgångar 
har ett p-värde på 0,228 vilket är över signifikansnivån på 0,05, och därmed kan vi inte 
förkasta modellens nollhypotes, det vill säga att vi inte kan bevisa att det finns ett 
statistiskt signifikant samband under detta år mellan Immateriella tillgångar och 
Skuldränta.  
!
Immateriella tillgångar har en negativ koefficient vilket även variablerna Totala 
tillgångar med ett p-värde på 0,166, Leverage med ett p-värde på 0,082, Soliditet med 
ett p-värde på 0,008 och ROA med ett p-värde på 0,906 har. Den enda variabeln med ett 
positivt samband till Skuldränta är Säkerheter med ett p-värde på 0,000.  
 
Tabell 21. Resultat vid klusterundersökning av Skuldränta 2014. 

 
!
Regressionsmodellen för 2013, se tabell 22, har ett p-värde på 0,000 och visar därmed 
på ett signifikant resultat, med en justerad förklaringsgrad på 26,05%. Testvariabeln 
Immateriella tillgångar uppvisar ett p-värde på 0,593 vilket är över signifikansnivån på 
0,05 och därmed kan vi inte förkasta vår nollhypotes och inte heller bevisa att det finns 
ett statistiskt signifikant samband mellan den variabeln och Skuldränta under året 2013. 
!
Koefficienten för Immateriella tillgångar är positiv under detta år, vilket den även är för 
kontrollvariablerna ROA med ett p-värde på 0,840 och Säkerheter med ett p-värde på 
0,000. Negativa koefficienter och samband uppvisar däremot variablerna Totala 
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tillgångar med ett p-värde på 0,593, Leverage med ett p-värde på 0,167 och Soliditet 
med ett p-värde på 0,070.  
 
Tabell 22. Resultat vid klusterundersökning av Skuldränta 2013. 

 
 
Sist men inte minst visar regressionsmodellen för 2012 på ett signifikant resultat med 
0,002 i p-värde, dock med en förklaringsgrad på endast 0,95%, se tabell 23. 
Testvariabeln Immateriella tillgångar har ett p-värde på 0,008 vilket är under 
signifikansnivån på 0,05 och därmed har vi ett negativt signifikant samband, utläst från 
koefficienten, mellan denna variabel och responsvariabeln Skuldränta.  
!
När det kommer till modellens kontrollvariabler har Totala tillgångar med ett p-värde 
på 0,336 och Säkerheter med ett p-värde på 0,710 positiva koefficienter och samband 
med Skuldränta. Däremot har Leverage med ett p-värde på 0,187, Soliditet med ett p-
värde på 0,003 och ROA med ett p-värde på 0,100 negativa koefficienter och samband 
med Skuldränta.  
 
Tabell 23. Resultat vid klusterundersökning av Skuldränta 2012. 

 
 
För den uppmärksamme läsaren vill vi belysa att resultaten ovan, från vår första hypotes 
testad med en kontinuerlig variabel av Immateriella tillgångar, skiljer sig åt 
anmärkningsvärt mellan de olika teståren i såväl p-värden som förklaringsgrad.  
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5.2.2 Hypotes 2 - Andel lån  

Vi har även valt att titta på om det finns ett samband mellan ett företags 
tillgångsstruktur och dess tillgång till lån i form av hur belånat företaget är. 
Responsvariabeln i testerna benämns som Andel lån och dess noll- och 
alternativhypotes är formulerade enligt följande; 
!
H0: Det finns inte ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och hur belånat 
företaget är. 
HA: Det finns ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och hur belånat 
företaget är. 
!
Även detta test har utförts med två olika varianter av testvariabeln Immateriella 
tillgångar, en dummyvariabel i totalundersökningen och en kontinuerlig variabel i 
klusterundersökningen. Testerna har utförts för alla år under tidsperioden 2012-2016.  
 

5.2.2.1 Totalundersökning 

Den enkla linjära regressionen vi gjorde under totalundersökningen på vår andra 
hypotes som undersöker relationen mellan Immateriella tillgångar och Andel lån, visar 
för 2016 på ett positivt samband då koefficienten är positiv, se tabell 24. P-värdet visar 
dock att resultatet inte är signifikant eftersom p-värdet ligger på 0,814 vilket är högre än 
signifikansnivån på 0,05. Detta betyder att vi inte kan förkasta nollhypotesen och säga 
att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan Andel lån och Immateriella 
tillgångar. Förklaringsgraden för regressionsmodellen är vidare 0,00% vilket betyder att 
modellen inte förklarar någon spridning alls på responsvariabeln. 
 
Tabell 24. Resultat vid totalundersökning av Andel lån 2016. 

 
 
Regressionen för Andel lån år 2015 visar inte heller på något signifikant samband då P-
värdet är 0,355 vilket överstiger 0,05, vidare innebär det att vi inte kan förkasta 
nollhypotesen för detta år heller. Koefficienten visar likt tidigare år att sambandet 
mellan dessa variabler är positiva. Regressionsmodellen har en förklaringsgrad på 
0,03%.  
!
Den regressions vi genomförde för Andel lån år 2014 visar på ett positivt signifikant 
samband mellan Andel lån och Immateriella tillgångar då p-värdet är 0,001 vilket är 
lägre än vår signifikansnivå på 0,05 samt att koefficienten är positiv. Detta resultat 
innebär att vi kan förkasta nollhypotesen. Modellen ger oss en förklaringsgrad på 
0,35%.  
!
För år 2013 visar regressionen att Andel lån och Immateriella tillgångar har ett 
positivt signifikant samband då koefficienten är positiv och vi fick ett p-värde på 0,000. 
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Eftersom att p-värdet är lägre än 0,05 vilket är vår signifikansnivå så kan vi förkasta 
nollhypotesen och säga att det finns ett signifikant samband mellan variablerna. 
Förklaringsgraden som regressionen gav låg på 0,41%.  
!
Ett positivt signifikant samband fick vi även på regressionen för Andel lån och 
Immateriella tillgångar för år 2012. P-värdet för denna regression var 0,000 och likt 
tidigare, då detta är lägre än 0,05 kan vi förkasta nollhypotesen och säga att det finns ett 
signifikant samband mellan de två variablerna. Förklaringsgraden för modellen är 
0,85%.  
!
Vi vill belysa att överlag har alla tester, under avsnittet 5.2.2.1, väldigt låga 
förklaringsgrader, se tabell 25, vilket resulterar i att vi inte kan förklara särskilt mycket 
av responsvariabeln Andel lån och dess spridning. Denna modell kan alltså inte hjälpa 
oss att förstå relationen mellan Andel lån och Immateriella tillgångar. 
 
Tabell 25. Förklaringsgrad vid totalundersökning av Andel lån. 

 
!

5.2.2.2 Klusterundersökning 

Även när det kommer till denna hypotes har vi utfört en klusterundersökning och testat 
en variant med en kontinuerlig variabel på Immateriella tillgångar. Under 2016 hade 
regressionen ett p-värde på 0,000 med en förklaringsgrad på 1,17%, se tabell 26. 
Variabeln för Immateriella tillgångar hade även den ett p-värde på 0,000 vilket är under 
signifikansnivån på 0,05 och därmed kan vi förkasta vår nollhypotes och anta 
alternativhypotesen, att det finns ett signifikant samband mellan ett företags 
tillgångsstruktur, i form av andel immateriella tillgångar, och hur belånat företaget är. 
Tilläggas bör även göras att sambandet är positivt mellan Immateriella tillgångar och 
Andel lån hos företag under året 2016.  
 
Tabell 26. Resultat vid klusterundersökning av Andel lån 2016. 

 
 
Under de andra åren, det vill säga från 2012 till 2015, uppvisar alla regressioner ett p-
värde på 0,000 vilket även variabeln Immateriella tillgångar gör. Därmed kan vi utläsa 
att alla tester är signifikanta under åren och att det finns ett signifikant positivt samband 
mellan Immateriella tillgångar och Andel lån vilket leder till att nollhypotesen för alla 
år kan förkastas och därmed antas alternativhypotesen. Förklaringsgraderna under dessa 
år är såväl som under 2016 väldigt låga, se tabell 27, vilket gör att modellen inte 
förklarar särskilt mycket av spridningen på y-variabel vilket i vårt fall är Andel lån.  
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Tabell 27. Förklaringsgrad vid klusterundersökning av Andel lån. 

 
 

5.4 Sammanfattning  
Tabellen nedan ger en överblick på det resultat vår undersökning kommit fram till och 
sammanfattningsvis kan sägas att de flesta regressionerna är signifikanta, både då vår 
responsvariabel är Skuldränta samt när den är Andel lån. När det gäller sambandet 
mellan våra två responsvariabler och vår testvariabel Immateriella tillgångar kan vi för 
majoriteten av de regressioner som genomförts se att det finns signifikanta samband. 
Vår förklaringsgrad för Skuldräntan är acceptabel i det flesta fall och kan sägas förklara 
en del av den variation som vi kan observera. Dock är förklaringsgraden väldigt låg när 
det gäller Andel lån oavsett vilken form vår testvariabel antar, totalundersökningens 
dummy alternativt klusterundersökningens kontinuerliga, vilket innebär att vår modell 
inte kan ge en bra förklaring till variationen i responsvariabeln. Se tabell 28. 
!
Tabell 28. Sammanfattning av studiens signifikanta resultat. 

 
 
 

!  
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6. Analys 
I detta avsnitt följer studiens analys där empirin sammankopplas med den teoretiska 
referensramen. Vi vill belysa att de immateriella tillgångarna vilka ingår i 
testvariablerna, regressionsmodellerna och därmed resultaten är de tillgångar vilka är 
upptagna i företagens balansräkning. Detta är viktigt att skilja från den osynliga 
balansräkningen där resterande del av det intellektuella kapitalet ligger.  
 

6.1 Existensen av immateriella tillgångar och dess 
effekt på skuldränta  
Det som framgår av empirin när det gäller den multipla linjära regressionsmodellen för 
vår totalundersökning är att det går att observera ett signifikant samband mellan ett 
företags Skuldränta och om de har Immateriella tillgångar upptagna i balansräkningen, 
för samtliga fem år vi har undersökt. Immateriella tillgångar är som vi tidigare nämnt 
svåra att värdera och det är inte alltid solklart vad och hur mycket som får tas upp i 
redovisningen (Marton et al., 2016a, s. 414; IAS 38, p. 1). Det kan vidare sägas att i en 
situation där ett företag har tagit lån och förlorat sin betalningsförmåga ger de 
immateriella tillgångarna en sämre säkerhet för kreditgivare, gentemot vad materiella 
tillgångar skulle göra, då värdet på dessa har en större koppling till att företaget i fråga 
kan bedrivas (Brealey et al., 2017, ss. 476-477). Humankapital hos personalen, vilket 
inte tas upp i balansräkningen, är exempelvis något som inte kan säljas, utan något som 
går förlorat i ett fall där ett företag går i konkurs (Brealey et al., 2017, ss. 476-477).  
!
Detta antyder då att någon form av samband borde kunna observeras mellan dessa två 
variabler då immateriella tillgångar, i form av intellektuellt kapital, är mer osäkra 
utifrån olika aspekter vilket enligt tidigare teorier borde ge en högre skuldränta (Higson, 
2001, s. 502; Smith & Warner, 1979, s. 137; Valta, 2012, s. 661). Totalundersökningen 
vi genomförde observerade en positiv relation mellan variablerna Skuldränta och 
Immateriella tillgångar. Detta innebär att följande samband finns; om ett företag har 
immateriella tillgångar upptagna i balansräkningen leder det till en ökad skuldränta, 
vilket vidare går i linje med teorierna nämnda ovan.  
!
Därtill kan nämnas den informationsasymmetri som finns mellan kreditgivare och 
låntagare. Företag har ett informationsövertag gällande sin egen verksamhet och vilket 
värde deras tillgångar faktiskt genererar, vilket i sin tur gör att de har lättare att göra 
rimliga antaganden om värdet på tillgångarna (Brealey et al., 2017, s. 479). Kreditgivare 
sitter i en annan position då deras access till information inte är densamma (Berk & 
DeMarzo, 2014, s. 564; Brealey et al., 2017, s. 479). Ofta finns det inte heller 
redovisade marknadsvärden för de immateriella tillgångarna, utan de redskap som finns 
tillgängliga för kreditanalytiker är företagets finansiella rapporter, i det här fallet till 
exempel balansräkningen (Pinto, 2012, s. 41; Golin & Delhaise, 2013, s. 7). Detta kan 
försvåra för banker att göra en korrekt och bra bedömning vilket vidare skulle innebära 
att de kräver en högre kompensation för den ökade risken som det kan innebära, vilket 
går i linje med vårt resultat.  
!
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Kreditgivare behöver vidare vara uppmärksam på de problem som kan uppstå på grund 
av denna informationsasymmetri, exempelvis Adverse selection, vilket syftar till att 
skilja på om riskerna anses bra eller dåliga (Hull, 2015, s. 59). Ett företags 
tillgångsstruktur är något vi tänker oss direkt kan inverka på den risk långivare tar, då 
immateriella tillgångar är mer riskfyllda. Att företaget har immateriella tillgångar 
behöver nödvändigtvis inte vara en dålig investering utan dessa kan tänkas generera 
stora vinster i framtiden. Från avsnittet med den beskrivande statistiken går det att 
utläsa att fler företag har upptagna immateriella tillgångar i deras balansräkning år 2016 
än vad som var fallet 2012, vilket går i linje med att samhället blir allt mer 
kunskapsbaserat. Detta kan tyda på att framtida värden till stor del finns i immateriella 
tillgångar och att det kan vara en bra investering för kreditgivare, även om denna form 
av tillgång anses riskfylld med tanke på att kreditgivare inte har lika mycket kunskap 
om tillgångarnas värde, vilket gör att skuldräntan blir högre.  
!
Det andra problemet med informationsasymmetri är Moral Hazard då en kredittagarens 
beteende riskeras att ändras när denne väl fått lånet beviljat vilket betyder att risken 
förflyttas (Hull, 2015, s. 58). För att investera i riskfyllda projekt, såsom i immateriella 
tillgångar, kan företag vilja förflytta en del av risken till kreditgivaren genom att 
finansiera projektet med lån då resultatet av projektet kan vara osäkert (Cressy & 
Toivonen, 2001). I och med att risken kan förflyttas på kreditgivaren på grund av detta 
informationsövertag kan denne vilja ta ut en högre ränta för att kompensera för denna 
risk (Smith & Warner, 1979, s. 137; Valta, 2012, s. 661), vilket i sin tur kan förklara det 
signifikanta samband vi har observerat mellan just Immateriella tillgångar och 
Skuldränta.  
!

6.2 Mängden immateriella tillgångar och dess effekt på 
skuldränta 
När det kommer till regressionsmodellen, kopplat till klusterundersökningen, vilken är 
testad med en kontinuerlig variabel för Immateriella tillgångar är resultaten utspridda 
under åren. Själva modellen är signifikant för alla år, dock är bara sambandet mellan 
Skuldränta och Immateriella tillgångar signifikant under tre av fem år. Under de tre 
åren, vilka har signifikanta samband mellan variablerna ovan, har år 2016 en justerad 
förklaringsgrad på 24,03%, 2015 en på 2,91% och 2012 en på 0,95%. Utifrån detta kan 
vi se att det bara är året 2016 som har en någorlunda acceptabel förklaringsgrad och 
därmed förklarar en del av spridningen inom responsvariabeln Skuldränta medan de 
andra två åren förklarar ytterst lite av denna spridning. I och med att spridningen inom 
responsvariabeln knappt kan förklaras med denna modell betyder det att det finns en 
mängd andra otestade faktorer vilka istället förklarar Skuldräntan hos företag. 
!
Den tidigare regressionsmodellen vid totalundersökningen, med en dummyvariabel för 
Immateriella tillgångar, har signifikanta resultat för alla år med en rätt stabil och 
acceptabel förklaringsgrad och visar på ett positivt samband mellan Immateriella 
tillgångar och Skuldränta. Det vill säga, om företaget har immateriella tillgångar 
redovisade i dess balansräkning leder detta till en högre ränta. Till skillnad från detta 
visar modellen med en kontinuerlig variabel på att mängden immateriella tillgångar inte 
spelar lika stor roll för räntan, då som tidigare nämnt att alla år inte är signifikanta samt 
har låga förklaringsgrader till stor utsträckning. 
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Det faktum att om ett företag har eller inte har immateriella tillgångar spelar roll för 
räntan, men att sedan mängden av dem inte spelar någon stor roll, kan bero på att 
kreditgivaren först kollar på den kvantitativa analysen för att sedan fokusera och förlita 
sig mer på den kvalitativa analysen, såsom humankapitalet och delar av 
strukturkapitalet. I sin tur kan det ha att göra med att de finansiella rapporterna inte är 
lika relevanta längre (Catasús & Gröjer, 2003, s. 328), då långt från alla tillgångar vilka 
är av högt värde för företaget i fråga, det vill säga immateriella tillgångar, inte syns i 
balansräkningen. Detta på grund av de strikta och uråldriga redovisningsreglerna som 
inte hänger med i ekonomins utveckling samt att de kvalitativa egenskaperna hindrar 
många händelser från att tas upp till redovisning (IAS 38, p. 1; Edvinsson & Malone, 
1997, ss. 17-18). Immateriella tillgångar kan ses som obegripliga då de är abstrakta 
(Marton et al., 2016b, s. 240), värdet kan vara svårt att mäta tillförlitligt och 
jämförbarheten mellan företag är komplicerad då många immateriella tillgångar är 
bransch- eller nischspecifika (Marton et al., 2016b, ss. 241-242; Pinto, 2012, s. 14). 
Samtidigt är de immateriella tillgångarna av betydande värde för många företag vilket 
gör dem väsentliga att ta upp till redovisning samt relevanta när det kommer till 
användbarhet kopplat till beslutstagande (Smith et al., 2015, s. 73-74). 
!
Användarna av de finansiella rapporternas informationsbehov uppfylls inte när 
redovisningen blir ofullständig på grund av det ovanstående. Samtidigt leder detta till en 
informationsasymmetri då företagen, vilka innehar immateriella tillgångar som inte syns 
i balansräkningen, har betydligt mer kunskap om dess egentliga värde än vad 
kreditgivare har (Brealey et al., 2017, s. 479; Berk & DeMarzo, 2014, s. 564), och vars 
främsta redskap är de finansiella rapporterna för att avgöra risken i ett företag. Detta kan 
påverka skuldräntan på sådant sätt att ju högre risk kreditgivaren tar med de 
immateriella tillgångarna desto högre ränta vill de ha betalt av företaget (Smith & 
Warner, 1979, s. 137; Valta, 2012, s. 661). I och med detta påverkas företaget i fråga på 
ett negativt sätt, då de måste förpliktiga sig till en högre ränta bara för att de eventuellt 
har mycket immateriella tillgångar i sin verksamhet. Detta är tillgångar vilka 
förmodligen är ytterst värdefulla för företaget (Edvinsson & Malone, 1997, s. 22) men 
samtidigt särdeles riskfyllda för kreditgivaren då informationen om dessa inte når ut 
(Berk & DeMarzo, 2014, s. 564). Den kvantitativa analysen är trots allt enligt 
litteraturen kärnan för kreditgivare vid kreditgivning (Golin & Delhaise, 2013, s. 15–
16). 
!
Under de tre åren det finns ett signifikant samband mellan Immateriella tillgångar och 
Skuldränta är koefficientens lutning negativ, det vill säga ju mer upptagna immateriella 
tillgångar ett företag har desto lägre ränta kommer det att få på dess krediter, vilket 
skiljer sig från analysen och teorierna ovan. Detta tyder på att kreditgivare förlitar sig på 
värdet i de immateriella tillgångarna vilka är upptagna i balansräkningen, vilket i sig 
följer linjen med ekonomins utveckling och att det intellektuella kapitalets roll har ökat 
markant under de senaste decennierna (Marton et al., 2016a, s. 413; Marton et al., 
2016b, s. 241).  
!
Det som vidare kan sägas om denna skuldränta är att vi inte kan observera med studiens 
data de effekter av den kvalitativa bedömningen som torde finnas gällande den del av 
det intellektuella kapitalet som inte redovisas i balansräkningen, och som även den 
skulle kunna inverka på den skuldränta vi observerar. Det kan tänkas att ett stort 
humankapital skulle kunna ha en positiv effekt på skuldräntan, om det skulle innebära 
en större kompetens och tidigare erfarenheter hos personalen som gör det mer troligt att 
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klara av de projekt som företaget har tagit sig an, och därmed även minska den 
kreditrisk som banken tar vid beviljandet av ett lån.  
!
Varför resultaten inte är signifikanta för alla år samt att förklaringsgraden är ytterst låg 
under vissa av åren kan bero på att kreditgivare antingen bortser från de finansiella 
rapporterna på grund av den låga relevansen, och lägger större fokus på den kvalitativa 
analysen som ovan diskuterats, eller helt enkelt tittar på andra variabler vilka vi inte har 
med i vår modell för att bestämma räntenivån. Sammantaget kan en säga att räntan dras 
åt olika håll beroende på vilka faktorer kreditgivaren tittar på och dennes tidigare 
erfarenheter av liknande situationer och tillgångar, vilket går i linje med tidigare teorier 
(Golin & Delhaise, 2013, s. 15). Värdet bakom de dolda tillgångarna är viktiga för ett 
företag och kan därmed minska räntan, samtidigt som risken runt värdet kanske i sin tur 
drar upp räntan.   
!

6.3 Immateriella tillgångar och möjligheter till lån 
Hypotesen som gällde Andel lån var ett komplement till vår huvudhypotes och vi ville 
med denna undersöka om det kunde finnas ett samband mellan just Immateriella 
tillgångar och hur belånat företaget är. Hypotesen kan gå i två riktningar, en från 
företagets synvinkel, det vill säga hur företaget väljer sin kapitalstruktur baserat på hur 
deras tillgångsstruktur ser ut. Företag med huvudsakligen immateriella tillgångar 
behöver kanske inte lika mycket extern finansiering som företag vilka till största del 
består av materiella sådana, då värdet för de immateriella till större utsträckning arbetas 
upp inom företag. Hypotesen kan också ses utifrån kreditgivarens synvinkel och hur 
dessa värderar företagens tillgångsstruktur vid kreditgivning, eftersom tillgångar kan 
vara olika starka i de fall de lämnats som säkerheter. Teorier menar på att immateriella 
tillgångar vilka lämnats som säkerhet är av sämre kvalitet vid utlåning och är därmed av 
högre risk för kreditgivare (Brealey et al., 2017, ss. 476-477).  
!
Det framgår under empiriavsnittet att resultaten för denna hypotes inte var särskilt 
starka och förklaringsgraden var generellt väldigt låg, både under totalundersökningen 
med en dummyvariabel för immateriella tillgångar samt under klusterundersökningen 
med en kontinuerlig variabel. När det kommer till dummyvariabeln har det varit svårt 
att analysera varför resultaten ser ut som de gör, bortsett från att Immateriella tillgångar 
inte verkar har någon särskild betydelse för Andel lån. För två av åren fann vi inte något 
signifikant resultat varken för regressionen eller för variabeln Immateriella tillgångar, 
testet hade dessutom en väldigt låg förklaringsgrad. För de andra tre åren kunde ett 
positivt signifikant samband observeras mellan dummyvariablen Immateriella 
tillgångar och Andel lån, vilket säger att en större andel lån kan ses hos företag vilka 
redovisar immateriella tillgångar. Förklaringsgraderna på dessa test var dock också 
väldigt låga och översteg inte ens en procent, vilket tyder på att det måste vara andra 
variabler än Immateriella tillgångar som förklarar responsvariabeln.  
!
Gällande klusterundersökningen och regressionen av Andel lån med en kontinuerlig 
variabel för Immateriella tillgångar så var alla åren positivt signifikanta och detsamma 
gällande relationen mellan variablerna, vilket visar på att i takt med att de immateriella 
tillgångarna ökar, så ökar även andelen lån. Förklaringsgraden i dessa fall var inte heller 
imponerande hög då den låg kring en till två procent vilket gör att spridningen i 
responsvariabeln förklaras ytterst lite även här.  
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Sambandet ovan är inte något som vi hade förväntat oss utifrån den teori vi har läst. 
Enligt Trade-off Theory borde exempelvis företag som har mycket säkra materiella 
tillgångar ha större skuldkvoter (Brealey et al., 2017, s. 477), vilket vårt resultat inte 
säger är fallet, och därmed hjälper denna teori inte oss att i detta fall förklara varför 
kapitalstrukturen ser ut som den gör. En förklaring till detta fenomen skulle däremot 
kunna fås från en studie av Cressy & Toivonen (2001) som säger att företag kan vilja 
söka extern finansiering i de fall projekten är mer riskfyllda, vilket investering i 
immateriella tillgångar kan vara. Detta på grund av att värdet är så kopplat till företaget 
i fråga och att en stor mängd arbete kan läggas ner på något som i slutändan inte 
genererar några intäkter och det finns inte heller något att sälja av för att täcka 
kostnaderna.  
!
Teorin om Pecking order delar upp finansiering i intern och extern, och säger att företag 
vilka har många investeringstillfällen inte alltid har tillräckligt med interna medel för att 
genomföra allt (Brealey et al., 2008, s. 481; Serraquiro et al., 2011, s. 382).  Det skulle 
kunna vara så att kunskapsbaserade företag och immateriella tillväxtföretag, har mycket 
fler investeringsmöjligheter under denna period vi har observerat och att de företag med 
mer materiella tillgångar redan har de medel de behöver för att bedrivas och att deras 
möjligheter i dagsläget är begränsade. Det skulle innebära att deras medel räcker till, 
medan de mer kunskapsinriktade immateriella företagen måste satsa betydligt mer för 
att vara konkurrenskraftiga och därmed har ett större behov av extern finansiering.  
!
Då förklaringsgraden är låg för våra tester under alla år, både då testvariabeln är i 
dummy samt kontinuerlig form, anser vi att de resultat vi har fått fram saknar tyngd i de 
flesta fall och att det kan visa på att kreditgivare analyserar helt andra faktorer än just 
immateriella tillgångar när de beviljar lån. Detta innebär vidare att testerna inte är 
särskilt relevanta och att regressionsmodellen inte kan förklara spridningen i vår 
responsvariabel Andel lån.  
!
Det faktum att vår modell inte förklarar så mycket alls kan bero på att kreditgivare 
lägger stor vikt vid de kvalitativa faktorerna hos företagen. Det i sin tur tyder på att alla 
företagets immateriella tillgångar värderas och respekteras, oavsett om de redovisas i de 
finansiella rapporterna eller inte, och att en grundlig bedömning av låntagaren 
genomförs innan krediten beviljas. Kreditgivare kanske ser att det finns ett stort 
intellektuellt kapital inom företaget och att det endast är en mindre andel av detta som är 
upptaget i balansräkningen, i form av strukturkapital, och därmed bortses de finansiella 
rapporterna då dessa har tappat sin relevans. En annan anledning till att våra modeller 
har en ytterst låg förklaringsgrad kan bero på att kreditgivare helt enkelt väljer att 
inkludera andra kvantitativa faktorer i sin analys, vilka vi inte har med i vår modell, och 
som skulle ge en bättre förklaring till hur företagets tillgång till lån ser ut och därmed 
hur belånat det är. 
!

6.4 Slutsats 
Denna undersökning hade till syfte att studera om ett samband kunde identifieras mellan 
svenska onoterade bolags tillgångsstrukturer och deras skuldränta samt om denna 
tillgångsstruktur hade något samband med hur mycket lån företagen har. Följande 
problemformulering ställdes: Finns det ett samband mellan ett företags 
tillgångsstruktur och dess skuldränta?  
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!
Svaret på denna problemformulering utifrån de resultat vår undersökning gav är;  Ja, det 
finns ett samband mellan ett företags tillgångsstruktur och dess skuldränta. 
Totalundersökningen med en dummyvariabel för Immateriella tillgångar visar på att det 
finns ett positivt signifikant samband mellan variablerna, vilket med andra ord innebär 
att om ett företag har immateriella tillgångar upptagna i balansräkningen så ökar deras 
skuldränta. Slutsatsen vi kan dra av detta är att de immateriella tillgångarna anses mer 
riskfyllda, på grund av att en stor del osäkerhet finns inbyggt i deras värde och de inte 
erbjuder kreditgivare en lika bra säkerhet för lån som de materiella tillgångarna kan 
göra.  
!
Klusterundersökningen och den kontinuerliga variabeln för Immateriella tillgångar 
redovisade ett negativt signifikant samband, men hade en varierande förklaringsgrad, 
vilket innebär att vi inte kan förklara spridning på responsvariabeln Skuldränta lika bra. 
Det gör att vi har svårare att uttala oss om hur mängden immateriella tillgångar 
upptagna i balansräkningen påverkar storleken på skuldräntan, än vad som var fallet då 
vi använde oss av dummyvariabeln och endast mätte om immateriella tillgångars 
existens i balansräkningen hade påverkan på responsvariabeln eller inte. Den slutsats vi 
dragit från denna undersökning och variabel är att långivare ser ut att lägga stor vikt vid 
kreditgivningens kvalitativa del, och de immateriella värdena vilka vi inte kunde 
observera från vår kvantitativa undersökning, och att detta kan vara en möjlig orsak till 
vår varierande förklaringsgrad.  
!
Utifrån de resultat vilka redovisats från studiens bihypotes kan vi dra slutsatser om att 
det finns ett marginellt positivt samband mellan hur mycket immateriella tillgångar ett 
företag har och dess andel lån, då alla undersökningsår är signifikanta. Detta kan 
förklaras med att de interna medlen inom företag med mycket immateriella tillgångar 
inte räcker till för att möta investeringstillfällena och därmed ökar företagens externa 
finansieringsbehov. Dock är förklaringsgraderna yttersta låga vilket tyder på att det vore 
mer relevant att titta på andra variabler för att avgöra hur Andel lån egentligen påverkas. 
När det kommer till totalundersökningen och dummyvariabeln kan vi inte dra några 
slutsatser alls, dels då nästan hälften av åren inte är signifikanta samt att 
förklaringsgraderna är näst intill obefintliga.  
!
För att sammanfatta och besvara studiens syfte samt problemformulering kan vi säga att 
om onoterade företag redovisar immateriella tillgångar i balansräkningen har de en 
högre skuldränta än de onoterade företag som inte redovisar immateriella tillgångar, 
vilket går i linje med kreditgivningens kvantitativa del. Vidare kan vi se en tendens till 
att ju mer immateriella tillgångar ett företag har desto lägre skuldränta får dem, vilket i 
sin tur går i linje med kreditgivningens kvalitativa del. Utifrån detta finns det därmed ett 
samband mellan ett företags tillgångsstruktur inom anläggningstillgångar och företagets 
skuldränta. Därtill ser vi att ju mer immateriella tillgångar ett onoterat företag har desto 
större andel lån har det också vilket betyder att tillgångsstrukturen påverkar, om än lite, 
möjligheten till att erhålla lån. 
 

 

!  
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7. Sanningskriterier & etiska aspekter 
I detta kapitel kommer studiens reliabilitet och validitet att diskuteras, vidare kommer 
även förslag på vidare forskning samt praktiska rekommendationer till företag vilka kan 
ha nytta av denna studie. Avslutningsvis förs en kort diskussion om samhälleliga och 
etiska aspekter kopplat till studien. 
 

7.1 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett vanligt begrepp vid kvantitativa studier då forskare kan vilja 
säkerställa om måttet som används är stabilt, vidare syftar det till om resultatet som 
studien presenterar är tillförlitligt (Bryman & Bell, 2017, s. 68). Måttets stabilitet är en 
viktig aspekt att undersöka och med detta menas att de presenterade resultaten för ett 
urval inte kommer att variera vid upprepade försök. Genereras samma resultat anses 
studiens reliabilitet vara hög (Bryman & Bell, 2017, s. 68, 174; Olsson & Sörensen, 
2011, s. 123).  
!
När det kommer till regressionsmodellens reliabilitet anser vi att den ligger på en helt 
klart godkänt nivå. Om undersökningen genomfördes en gång till borde samma resultat 
kunna observeras, då den inhämtade informationen är av historisk karaktär och därmed 
kommer den inte att förändras oavsett när en eventuell upprepning av studien skulle äga 
rum. Förutsättning för detta är dock att databasen som vi använt vid datainsamlingen 
innehåller samma företag som vår ram bestod av efter att samma sökkriterier valts vid 
detta senare tillfälle. Den inhämtade informationen är vidare av objektiv karaktär och vi 
har heller inte behövt göra några egna bedömningar eller tolkningar av den vilket 
underlättar om andra skulle genomföra samma undersökning. Det som gör att studiens 
reliabilitet kan ifrågasättas skulle vara att vi har vid vissa regressionsförfaranden sett 
tendenser till att modellens resultat är väldigt känsliga, vilket i värsta fall skulle kunna 
leda till att en annan rensning av extremvärden skulle kunna ha en stor effekt på det 
resultat som vi slutligen kan observera.  
!
Det finns även något som kallas replikerbarhet, vilket syftar till att en annan forskare 
vill upprepa en genomförd studie, exempelvis om de tror att det presenterade resultatet 
inte är helt korrekta. Studien måste med andra ord vara replikerbar och en detaljerad 
beskrivning av arbetsgången behöver redovisas för att möjliggöra detta (Bryman & 
Bell, 2017, ss. 68-69). Under kapitlet Praktisk metod, se avsnitt 4, har vi detaljerat 
redogjort för alla steg och val vi har gjort vid genomförandet av denna studie. Vi anser 
vidare att den är så pass utförligt beskriven att andra kan genomföra denna studie igen 
baserat på den information vi har angett och vår studie är därmed replikerbar.  
!

7.2 Validitet 
Ett annat centralt forskningskriterium är validitet, vilket finns i olika former och två 
stycken vi tycker är viktiga att ta upp för vår undersökning är begreppsvaliditet samt 
extern validitet (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Begreppsvaliditet har en stark koppling 
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till kvantitativa studier och syftar till om måttet som används för att mäta en viss sak, 
faktiskt också återger vad som det är meningen att mäta (Bryman & Bell, 2017, s. 69).  
!
När det gäller begreppsvaliditeten insåg vi vid regressionsanalysen att vår 
kontrollvariabel Säkerheter förmodligen inte var formulerad på ett sådant sätt att den 
mäter vad vi hade i åtanke att den skulle göra. Vi ser nu i efterhand att denna variabel 
och mått kan tolkas från två olika perspektiv. Detta då regressionen fick fram en positiv 
relation mellan Skuldräntan och Säkerheter, vilket då säger oss att en högre skuldränta 
observeras hos företag med mer utställda säkerheter. Utifrån den teoretiska 
referensramen hade vi fått uppfattningen att en större mängd lämnade säkerheter istället 
skulle minska företagets skuldränta, vilket i grunden var vår avsikt att mäta. Nya 
samband som framkommer från undersökningar behöver såklart inte alltid 
överensstämma med vad tidigare forskning kommit fram till, men då vi inte hittat några 
tidigare studier som använts sig av denna variabel formulerade vi denna beräkning 
själva och därav tror vi att felet kan ligga där. Anledning till att vi valde att ta fram en 
egen definition var att litteraturen inom ämnet antyder att just Säkerheter har en 
väsentlig betydelse vid kreditgivning. Nu i efterhand inser vi att variabeln förmodligen 
inte är definierad på ett korrekt sätt för att återspegla den inverkan säkerheter kan ha på 
skuldräntan, vilket också är något som minskar validiteten.   
!
En annan sak som kan påverka validiteten av studien är att vi inte haft tillgång till 
företagens låneavtal vilket har resulterat i att vi har fått göra en uppskattning av deras 
skuldränta, dock har beräkningen av denna skett i enlighet med tidigare studier. Vi har 
hämtat relevant information om olika poster från företagens finansiella rapporter för att 
därefter beräkna fram skuldräntan. Validiteten av detta mått är därmed beroende av att 
räntekostnaden som företaget redovisat är korrekt och vidare att alla krediter vilka 
innehar en räntekostnad är redovisade i de poster vilka vi har använt vid beräkning. I 
samband med detta kan vi inte helt utesluta att icke räntebärande skulder har inkluderats 
i nämnaren vid beräkning av begreppet. Vi kan därmed inte med hundra procent 
säkerhet säga att vår beräknade skuldränta helt återspeglar företagens faktiska 
skuldränta, vilket skulle kunna påverka validiteten av responsvariabeln.  
!
Den externa validiteten handlar om generaliserbarheten av de resultat som studien 
kommer fram till, alltså om det är möjligt att dra slutsater utanför just den undersökta 
kontexten eller inte. Representativa urval är därmed viktiga, särskilt vid kvantitativa 
undersökningar (Bryman & Bell, 2017, s. 69). Den externa validiteten för vår studie 
tycker vi är tillräckligt bra för att kunna dra generaliserande slutsatser om den 
undersökta populationen, då vi har ett tillräckligt stort urval av observationer. Däremot 
skulle det kunna vara svårt att applicera detta hos till exempelvis börsnoterade företag, 
då deras finansieringsmöjligheter ser helt annorlunda ut samt att deras informationskrav 
också kan skilja sig från de mindre onoterade bolagen.  
 

7.3 Förslag på vidare forskning 
Under studiens inledningskapitel, se avsnitt 1.6, redogjorde vi för tidigare forskning 
som gjorts angående Cost of Debt och hur vi positioner oss i förhållande till dessa. Det 
forskningsgap som vi identifierade och vidare undersökte var hur immateriella 
tillgångar påverkar ett företags finansieringskostnader samt finansieringsmöjligheter. 
Vårt kunskapsbidrag till forskningen är en ökad förståelse för när långivare tar till de 
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olika delarna av kreditanalysen kopplat till immateriella tillgångar i förhållande till 
skuldränta och möjligheten till lån. Från vår studie kan vi se att de finansiella 
rapporterna inte ensamma räcker till för att avgöra risken i ett företag, utan att dessa 
behöver kompletteras med en analys av kvalitativa faktorer för att en korrekt 
riskbedömning ska kunna genomföras. Vår undersökning kan även skapa tankar 
gällande redovisningen och de finansiella rapporternas förmåga att återspegla företagets 
faktiska verklighet inklusive dess användbarhet för externa parter vid beslutsfattande.  
!
De förslag vi har på vidare forskning inom detta område är att man skulle kunna anta en 
annan metodologisk utgångspunkt än vad vår studie gjort. Det skulle vara intressant att 
se vilka resultat som skulle framkomma om en kvalitativ metod hade använts för att 
undersöka hur immateriella tillgångar relaterar till skuldräntan hos företag. Det skulle 
kunna göras genom en intervjustudie eller experiment med kreditanalytiker för att se 
hur de tänker då de värderar ett företag och om tillgångsstrukturen har någon betydelse 
och i så fall vilken. Det skulle vidare vara intressant att studera hur kreditgivarnas syn 
på de immateriella tillgångarna har förändrats över tiden med hjälp av en kvalitativ 
metod, för att kunna dra slutsatser om huruvida stora immateriella värden underlättar 
eller försvårar ett företags möjligheter till att få ett beviljat lån, samt att se om den 
kvalitativa analysen inom kreditgivningen hänger med i det mer kunskapsbaserade 
samhället.  
!
Vi tänker oss att en kvalitativ del kunde ha hjälpt oss att skapa en bättre förståelse för 
vårt resultat, då vi tror att testernas varierande förklaringsgrader beror på att företagen 
har olika stort värde utanför sin balansräkning, i form av immateriella tillgångar, som 
humankapital, kundkapital etcetera. Det skulle då vara intressant att se hur kreditgivare 
värderar och analyserar dessa faktorer vilka inte framgår av företagens finansiella 
rapporter för att kunna dra slutsatser som hur detta påverkar skuldräntan. Ett alternativ 
skulle kunna vara att genomföra en kombinerad kvantitativ och kvalitativ undersökning, 
för att kunna generalisera resultaten till en population men samtidigt skapa sig en 
djupare förståelse för bakomliggande faktorer till de samband som kan uppstå. 
!

7.4 Praktiska rekommendationer till företag 
Studiens resultat visar på att om ett företag redovisar immateriella tillgångar i 
balansräkningen kommer detta leda till en högre skuldränta. Dock är sambandet mellan 
hur mycket immateriella tillgångar ett företag har och dess skuldränta inte lika starkt 
eller kontinuerligt. Utifrån denna information ser det ut som att kreditgivare lägger stor 
vikt vid den kvalitativa analysen och därmed måste företag vilka ansöker om lån se till 
att sälja in sig själva på rätt sätt. Detta kan vara att de visar på att de har en stark intern 
kontroll och ledning, kan styrka att de immateriella tillgångarna de besitter är av 
väsentligt värde oavsett om dessa kan tas upp i redovisningen eller inte.  
!
Att tona ner det abstrakta runt just immateriella tillgångar genom att lämna noggranna 
upplysningar i redovisningen om de upptagna tillgångarna, samt att grundligt kunna 
beskriva och argumentera för de icke-upptagna tillgångarna kan förhoppningsvis hjälpa 
framtida företag vilka tänker ansöka om lån. Detta för att undvika en högre skuldränta 
enbart för att företaget besitter immateriella tillgångar.  
!
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Avslutningsvis råder vi företag med immateriella tillgångar att inte avskräckas från att 
antingen redovisa dessa tillgångar eller att ansöka om lån kopplat till den ökade 
skuldräntan detta bidrar till. Enligt vårt resultat leder förvisso upptagna immateriella 
tillgångar till en högre skuldränta, dock spelar mängden immateriella inte lika stor roll 
vilket i sig är studiens kunskapsbidrag till forskningen. I och med detta ska företag 
fortsätta kämpa för sina immateriella tillgångar och förmedla dess värde vidare till 
kreditgivarna för att i slutändan kunna växa tillsammans med den kunskapsbaserade 
ekonomin världen befinner sig i.  
!

7.5 Samhälleliga och etiska implikationer 
Den information och data vår undersökning baseras på är offentlig enligt lag och 
hämtad från en databas, vidare har vi inte nämnt några företag vid namn och därmed 
råder anonymitet vid undersökningen. Studiens data är hanterad på ett objektivt och 
noggrant sätt under forskningsprocessen vilket ökar studiens trovärdighet. Därtill kan 
nämnas att studiens ämne inte är något känsligt att undersöka då det har med ekonomins 
utveckling att göra, vilket inte drabbar eller diskriminerar någon specifik part utan 
snarare ökar förståelsen för alla användare och skapar en mer jämställd 
kreditgivningsprocess.  
 
Vi anser inte att studien har några direkta implikationer för samhället. Däremot om 
dessa problem inte lyfts fram i studier som denna finns det en risk att kreditgivare inte 
ser värdet i företag med mycket immateriella tillgångar. I och med detta begränsas 
möjligheten till ytterligare investerings- och arbetstillfällen vilket påverkar företag såväl 
som samhället.   
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Appendix 
BILAGA 1 - Korrelationstabeller 

Totalundersökning 

!
!

!



!
!

! 68!

!
!

!



!
!

! 69!

!
!
!
Klusterundersökning  

!



!
!

! 70!

!
!

!
!
!
!
!



!
!

! 71!

!
!

!
!
!
!
!



!
!

! 72!

BILAGA 2 – Beskrivande statistik 
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