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Sammanfattning 

 
 

Varje företag behöver ta ställning till val av kapitalstruktur där olika 

finansieringsmöjligheter finns att tillgå. Det förekommer flertalet faktorer som kan 

påverka företagets skuldsättningsgrad vilket kan skilja sig åt mellan olika länder. Valet 

av kapitalstruktur har sedan länge varit ett omdebatterat ämne där resultaten förändras 

över tid och är beroende av vald metod samt urval. Denna studie kommer att studera de 

företagsekonomiska faktorerna lönsamhet, tillväxt, företagsstorlek och tillgångsstruktur 

vilka är de mest frekvent använda variablerna för att studera förhållandet till ett företags 

belåningsgrad. Kapitalstruktur kan förklaras utifrån flera teorier som delvis motsäger 

varandra vilket leder till att vi kommer utgå från teorin av Modigliani och Miller, 

pecking order-teorin, trade-off teorin samt agentteorin för att förklara variablernas 

effekt på skuldsättningsgraden. 

 

Föreliggande studie kommer att studera företag i Finland, Danmark, Norge och Sverige. 

Tvärsnittsstudier har utförts mellan länder för att undersöka vilka faktorer som påverkar 

skuldsättningsgraden. Den amerikanska marknaden är väl studerad samt länder runt om 

i Europa och utvecklingsländer. Tidigare empiri hävdar att trots att det är vanligt att 

samma slags faktorer påverkar skuldsättningsgraden så korrelerar dessa olika starkt 

vilket leder till att varje land bör ses som en enskild enhet. Såväl företagsspecifika- som 

landsfaktorer kan komma att påverka kapitalstrukturen eftersom olika förutsättningar 

råder i skilda länder. Vi har funnit tidigare studier som väljer att studera de nordiska 

länderna i ett kluster på grund av deras kulturella likheter eller rättssystem. Vi ställer 

därför följande frågeställning: 

 

Med avseende på ett företags kapitalstruktur; påverkar de fyra företagsspecifika 

faktorerna den långfristiga skuldsättningsgraden på samma sätt i länderna Danmark, 

Finland, Norge och Sverige eller existerar det en landseffekt? 

 

Utifrån sekundärdata som har inhämtats från Worldscope har en kvantitativ metod 

tillämpats för att besvara ställda hypoteser. Det empiriska materialet har sedan 

analyserats med en multipel regression där utförlig regressionsdiagnostik har tillämpats. 

 

Resultatet visade att Norge skiljer sig åt från de andra länderna på flera punkter. 

Korrelationsgraden är heller inte uniform mellan Finland, Danmark och Sverige trots att 

själva sambandet med skuldsättningsgraden är likartat. Mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad finner vi ett positivt samband i Finland, Danmark och Sverige 

medan det är negativt i Norge. Gällande tillväxt finner vi ett negativt förhållande i 

Danmark och Finland men ett positivt förhållande i Norge och Sverige. Företagsstorlek 

påvisar ett positivt samband till skuldsättningsgrad i samtliga länder förutom Norge. 

Slutligen finner vi ett positivt samband med tillgångsstruktur gällande alla länder. 
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1. Inledning
 

Inledningskapitlet ämnar bistå läsaren med en grundförståelse för ämnet samt 

introducera syftet med studien och dess problemformulering. Slutligen redogör vi för 

studiens avgränsningar.

 
 

1.1 Problembakgrund 
En grundläggande fråga är hur ett företag väljer att finansiera sin verksamhet och vad 

som påverkar valet av finansieringsmetod. Myers (2001, s. 81) förklarar att företag kan 

låta finansiera sin verksamhet genom en kombination av eget kapital eller lånat kapital, 

detta benämns företagets kapitalstruktur, detta förhållande kan utläsas från 

balansräkningens högra sida. Hall et al. (2004, s. 716) definierar begreppet 

skuldsättningsgrad som ett företags skulder i förhållande till eget kapital eller totalt 

kapital. Enligt Modigliani och Millers (1958, s. 268) teorem är det ovidkommande hur 

ett företag väljer att finansiera sin verksamhet eftersom kapitalstrukturen är irrelevant 

för ett företags marknadsvärde. Detta bygger på ett antagande om en perfekt 

kapitalmarknad utan existerande skatter, konkurskostnader eller transaktionskostnader. I 

ett senare skede utvecklades denna teori där Modigliani och Miller (1963, s. 434) 

hävdade efter vidare forskning att en högre skuldsättningsgrad kunde öka företagets 

marknadsvärde genom att tillgodogöra sig effekten av en ”Taxshield”. Den nya 

tolkningen medförde istället att företag skulle öka sin skuldsättning för att maximera 

företagets värde och därmed kunde inte längre skuldsättningsgraden anses vara 

irrelevant.  Begreppet kommer på svenska att benämnas skattesköld och definieras 

nedan. Myers (2001, s. 86) förklarar innebörden av begreppet skattesköld genom att ett 

företag genom belåning kan göra avdrag för de räntekostnaderna de ådrar sig. 

Ränteavdraget leder således till en reducering av det beskattningsbara resultatet vilket 

gör att skatten minskar, därmed en skattesköld. 

 

Vidare pågår en debatt huruvida kapitalstrukturen är statisk eller dynamisk över tid där 

Korajczyk och Levy (2003 s. 104) vidhåller att strukturen varierar medan Lemmon et al. 

(2008, s. 1605) påstår att strukturen samt faktorerna som driver skuldsättningsgraden är 

mer statisk över tid. Då dessa studier argumenterar mot varandra talar det för att vidare 

forskning inom området är nödvändigt för att utreda förhållandet i realtid. Trots bred 

och omfattande forskning finns det ingen universell teori som svarar på hur ett företag 

väljer sin kapitalstruktur. Myers (2001, s. 81) säger; 
                                                                                               
“There is no universal theory of the debt-equity choice, and no reason to expect one. “ 

 

Kapitalstrukturen kan förklaras utifrån flera olika teorier som motsätter sig varandra. 

Eftersom det inte finns något entydigt svar på hur ett företag väljer att finansiera sig 

anser vi ämnet vara aktuellt för vidare forskning än idag. 

 

Myers (1984 s. 576) redogör för trade off-teorin som menar på att företaget går en 

balansgång mellan hur mycket skuld de kan uppta samtidigt som risken för att gå i 

konkurs ökar. Detta påverkas av både storleken på företaget, mängden säkerheter de kan 

lämna till långivaren samt hur lönsamt bolaget är. Dessutom kan ett företag med hög 
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tillväxt inte nyttja skuldsättningsgraden lika mycket som andra bolag då det förknippas 

med risk. I motstridande med trade off-teorin finner vi pecking order-teorin där Myers 

(1984, s. 581) förklarar att företag väljer interna medel i längsta möjliga mån för att 

undvika extern finansiering. Därmed bör företag med hög lönsamhet inneha en låg 

skuldsättning då höga intäkter förbättrar möjligheten till självfinansiering (Hall et al., 

2004, s. 714). Slutligen förklarar Jensen och Meckling (1976) agentteorin där det inom 

företaget pågår en ständig maktkamp mellan aktieägare och bolagets ledning där 

problemet ligger i att alla ska jobba mot samma mål. Varav olika incitament leder till att 

styrelsen måste övervakas vilket i sin tur leder till höjda agentkostnader för aktieägarna. 

En högre skuldsättningsgrad sporrar styrelsen att jobba för ökad lönsamhet då 

skuldkostnader behöver betalas och därmed minskar agentkostnaderna.  

 

Faktorerna som påverkar kapitalstrukturen är många och åtskilliga studier har utförts på 

området. Dock är några av dessa oberoende variabler ständigt återkommande varav den 

aktuella studien ämnar undersöka lönsamhet, tillgångsstruktur, tillväxt och 

företagsstorlek. Dessa har alla anknytning till de teorier vi ämnar redogöra för. Tidigare 

empiri som inriktat sig främst på den amerikanska marknaden har blivit testad i andra 

länder och resultat har påvisat att faktorerna som har påverkat skuldsättningsgraden i 

pionjärsstudier är applicerbara globalt (Booth et al., 2001; Daskalakis & Psillaki, 2008; 

Hall et al., 2004; Jong et al., 2007; Rajan & Zingales, 1995; Wald, 1999). Jong et al. 

(2008) samt Wald (1999) menar att trots att samma slags faktorer påverkar 

skuldsättningsgraden korrelerar faktorerna olika starkt vilket leder till att varje land bör 

ses som en enskild enhet.  

 

Flertalet tvärsnittsstudier har gjorts mellan länder för att undersöka vilka faktorer som 

korrelerar med skuldsättningsgraden. Rajan och Zingales (1995) samt Wald (1999) har 

studerat G7 länderna för att fastställa att samma faktorer har likartad effekt. Booth et al. 

(2001) studerar flertalet utvecklingsländer och finner variation i hur variablerna 

påverkar skuldsättningsgraden mellan de olika länderna. Lika så finner Hall et al. (2004) 

att effekten av faktorerna varierar mellan europeiska länder vilket kan förklaras av 

landspecifika faktorer som beskattning, kulturella och ekonomiska skillnader. Dock 

finner Abor et al. (2011, s. 300) att den landspecifika faktorn skatt inte inverkar på 

skuldsättningsgraden. Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999) undersöker 

företagsspecifika faktorer och landsfaktorer mellan företag i utvecklade länder samt 

utvecklingsländer och kommer fram till att företag i utvecklade länder innehar en högre 

långfristig skuldsättningsgrad samt att olika lagsystem inte förklarar löptiden på 

skulderna. Likaså analyserar Jong et al. (2008) företagsspecifika faktorer och 

landsfaktorer som finansiellt- och legalt system samt tillväxttakten i ett lands 

bruttonationalprodukt (BNP) med flera i 42 länder. De finner variation över länderna 

och att de företagsspecifika faktorerna förstärks i ett välutvecklat land med god ekonomi 

och ett stabilt legalt system där företag erhåller en högre skuldsättningsgrad. Daskalakis 

och Psillaki (2008) finner likhet mellan de oberoende variablerna som studeras i 

Frankrike och Grekland vilket de förklarar kan bero på att länderna har likartad 

karaktär. En sammanställning av tidigare studier presenteras i appendix 1. 

 

Kultur har använts som en förklarande faktor till företagets val av kapitalstruktur i 

studien utförd av Gleason et al. (2000, s. 185). Författarna har använt sig av data från 14 

Europeiska länder och sammanfört dessa i fyra kluster och visat på att kapitalstrukturen 

skiljer sig åt mellan grupperna. I denna studie klassificeras Danmark, Finland och 

Sverige in i samma kulturella kluster. Klassificeringen bygger på vad Hofstede (1980, s. 
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82-84) definierade som kulturella faktorer; individualism, maktdistans, maskulinitet och 

osäkerhetsundvikande. Vidare har Broak och Webb (1973) och James (1976) använt 

faktorer som rättslig miljö, skattemiljö, det ekonomiska systemet och den tekniska 

kapaciteten för att klassificera in länder efter likartad kultur. I studien gjord av Gleason 

et al. (2000) går det inte att urskilja de enskilda resultaten för varje land. Hofstede 

(1994, s. 4) menar på att likasinnade kulturer agerar lika och uttrycker att kulturen 

påverkar förvaltningsprocessen av ett företag. 

 

Det finns två typer av lagsystem som är förgrenade världen över förklarar La Porta et al. 

(1998, s. 1115), antingen den engelska rättsordningen som bygger på prejudikat som 

främst berör de engelska länderna samt de länder England har koloniserat sig till. 

Alternativt det kontinentaleuropeiska rättssystemet som oftast klassificeras i tre grupper, 

franska, tyska och den skandinaviska. Även de franska och tyska rättssystemen har 

spridit sig världen över medan det skandinaviska ej haft samma spridning då länderna 

inte ägnat sig åt kolonisering i samma bredd. La Porta et al. (1998, s. 1118) fortsätter 

påtala att författare ofta grupperar samman de nordiska länderna under skandinavisk lag, 

detta för att länderna särskiljer sig från de andra och innehar likheter mellan varandra.  

 

Bancel och Mitto (2004, s. 103) fortsätter i samma spår som La Porta et al. (1998) och 

studerar vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen i 16 Europeiska länder genom en 

enkätundersökning. De klassar här samman de skandinaviska länderna Danmark, 

Finland, Norge och Sverige under skandinavisk lag då antagandet om att länder med 

samma rättssystem ämnar ha samma avgörande faktorer för skuldsättningsgraden 

(Bancel & Mitto, 2004, s. 107). Bancel och Mitto (2004, s. 130) finner tydliga tecken på 

att den skandinaviska gruppen skiljer sig från de övriga laggrupperna som testats i 

studien.  

 

En studie utgår från länder som ingår i den europeiska kommissionen i sin urvalsgrupp 

där Danmark, Finland och Sverige grupperas samman efter kulturell tillhörighet, Norges 

icke-medlemskap i EU gör att landet inte deltar i studien som är utförd av Gleason et al. 

(2000, s. 187) Dock går det ej att utläsa enskilda resultat för varje enskilt land då dessa 

studeras som en enhet.  

 

Viss förståelse kan ges till de forskare som slagit samman de nordiska länderna till ett 

kluster förklarar Gustafsson (2007, s. 13). Både på grund av kulturella skäl och rättsliga 

skäl då Norden för en utomstående person kan ses som en enhet. Detta på samma sätt 

som Europa kan ses som en enhet i västvärlden. Dock beror det på hur djupt man väljer 

att gå. Granskas länderna på individnivå återfinns skillnader. Gustafsson (2007, s. 13) 

förklarar vidare att går man ännu djupare och granskar skillnader mellan exempelvis 

norra och södra Sverige kommer troligen skillnader att märkas. Därmed kan en 

sammanslagning av även dessa små områden ifrågasättas.  

 

Enligt Gustafsson (2007, s. 15) är dock de nordiska länderna ändå så pass lika att de 

passar ypperligt för jämförelser. Länderna anses vara tillräckligt lika för att jämförelser 

kan göras, men samtidigt bör skillnader återfinnas vilket kan göra jämförelser 

intressanta. Studiens huvudfokus kommer att behandla Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. Gustafsson (2007, s. 313) hävdar att dessa länder har flera likheter på landnivå; 

statliga företag och myndigheter har privatiserats, offentliga sektorer har accepterats 

drivas för lönsamhet hos samtliga tidigare nämnda länder, detta för att kunna 

upprätthålla garantin för att vara en välfärdsstat. Länderna i fråga har enligt KPMGs 
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(2015) globala sammanställning över tid sänkt sina bolagsskatter och ligger inom ett 

spann om 22 - 28 % i skattesatserna, vilket tyder på ytterligare likheter länderna 

emellan. I en sammanställning över BNP per capita som utförts av världsbanken 

(Worldbank, 2015) kan vi se att samtliga länder i studien ligger i toppskiktet på listan. 

Norge ligger på andra plats i världen och Sverige och Danmark hamnar på sjunde 

respektive åttonde plats, Finland sextonde plats.  

 

Valet av kapitalstruktur och skuldsättningsgrad varierar över tid och mellan olika 

industrier enligt Brealey et al. (2014, s. 350). Flertalet studier visar på skiljaktiga 

resultat vilket talar för att generaliseringar inte kan göras. Daszynska-Zyglado och 

Szupulak (2012, s. 1) menar att vilka faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur 

överensstämmer mellan länder, resultatet har dock varierat över tid och är beroende av 

vald metod och urval. Ämnet är därför inte slutdebatterat och tillämpar sig för vidare 

forskning än idag. 

 

1.2 Problemdiskussion 
Problembakgrunden har berört tidigare tvärsnittsstudier inom området kapitalstruktur 

och vilka faktorer som påverkar skuldsättningsgraden. Således har även studier av de 

nordiska länderna framförts vilket leder oss vidare in på diskussionen som mynnar ut i 

problemformuleringen. 

 

Tidigare analyserade studier påtalar att landsfaktorer påverkar skuldsättningsgraden 

vilket leder till att resultatet skiljer sig åt mellan länder (Abor et al., 2011; Booth et al., 

2001; Demirguc-Kunt & Maksimovic, 1999; Hall et al., 2004; Jong et al., 2008; Wald, 

1999). Dessa studiers resultat står i motsats mot de studier vi belyst ovan som 

sammanfogar länderna i kluster efter landsfaktorer. Både Gleason (2000) som antar att 

länder inom samma typ av kultur bör inneha samma skuldsättningsgrad samt Bancel 

och Mitto (2004) som sammanslår länderna enligt lagsystem. 

 

I kontrast till detta finner Daskalakis och Psillaki (2008) att trots Greklands och 

Frankrikes likheter mellan länderna, så varierar faktorerna som påverkar 

skuldsättningsgraden. Det finns således skillnader mellan länderna vilket inte talar för 

att länder bör sammansättas i ett kluster. Daskalakis och Psillaki (2008, s. 96) uppmanar 

till ytterligare studier där fokus bör läggas på företagsspecifika faktorer istället för 

landsfaktorer för att bidra till en tydligare universell förståelse. 

 

Norge är inte medlem av den europeiska unionen (EU). Dock är de numera medlem av 

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Ett medlemskap i EU innebär att 

länderna inom unionen verkar under ett gemensamt lagverk som skiljer sig åt från de 

övriga länderna i Norden. Dock verkar Norge under några av EU:s regler i samband 

med dess medlemskap i EES. (Gustafsson, 2007, s. 310) Eventuella skillnader i 

regelverket kan innebära att Norges resultat i studien skiljer sig från de övriga länderna 

vilket gör det intressant att studera Norge. 

 

Vid upprepade tillfällen har de nordiska länderna setts som en enhet, utifrån kulturella 

likheter, ekonomier, lagar och skattesystem. Därför har tidigare forskning inom 

kapitalstruktur valt att se dessa länder som ett sammanslaget kluster. En jämförelse av i 

vilken grad faktorer som påverkar skuldsättningsgraden skiljer sig mellan de nordiska 

länderna existerar dock inte eftersom tidigare forskning har valt att sammanfoga dessa 
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länder eller inte riktat fokus mot endast dessa länder. Resultat från nämnda studier visar 

att landsfaktorer påverkar skuldsättningsgraden, och trots likalydiga lagsystem och 

kulturer bör det finnas skillnader i vad som avgör kapitalstrukturen eftersom varje land 

bör ses som en egen enhet. Därmed bör enligt denna information skillnader återfinnas i 

korrelationen av de företagsspecifika faktorerna. Detta lämnar utrymme för att 

undersöka huruvida de nordiska länderna faktiskt är jämförbara eller ej rent 

företagsekonomiskt och undersöka i vilken mån variablerna, lönsamhet, 

tillgångsstruktur, storlek och tillväxt, korrelerar med skuldsättningsgraden.  Med 

återanknytning i nämnda studier som sammanslår de länder vi valt ut ställer vi oss 

därmed frågan om tidigare studier har agerat rätt i att sammansätta dem. 

 

1.3 Problemformulering 
Vi finner enskilda landsstudier och tvärsnittsstudier mellan länder samt studier där 

länder studerats i ett sammanslaget kluster. Vi väljer därför att jämföra fyra nordiska 

länder för att studera dess likheter kontra olikheter. Ovanstående problembakgrund samt 

problemdiskussion utmynnar i denna frågeställning; 

 

Med avseende på ett företags kapitalstruktur; påverkar de fyra företagsspecifika 

faktorerna den långfristiga skuldsättningsgraden på samma sätt i länderna Danmark, 

Finland, Norge och Sverige eller existerar det en landseffekt? 

 

1.4 Syfte 
Danmark, Finland, Norge och Sverige är länder med liknande förutsättningar; det vill 

säga kultur, rättsligt system, skattesystem, teknologiska förutsättningar och med 

jämförbara ekonomiska system. Tidigare studier har sammanfört dessa länder i en 

grupp, varav huvudsyftet med studien är att se om korrelationen mellan de 

företagsekonomiska faktorerna och den långfristiga skuldsättningsgraden är densamma 

eller om det varierar beroende på landstillhörighet.   

 

Ett delsyfte till studien är att utifrån teoretisk referensram undersöka om de 

företagsspecifika faktorerna innehar samband med skuldsättningsgraden i respektive 

land. Detta utförs med en kvantitativ analys av sekundärdata där vi analyserar de 

frekvent tillämpade variablerna, lönsamhet, tillgångsstruktur, storlek och tillväxt.  

 

1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

Studien ämnar på ett teoretiskt plan bidra till vidare forskning inom vilka faktorer som 

påverkar skuldsättningsgraden och därmed ett företags kapitalstruktur med en 

jämförelse av geografisk placering för företaget. Samt en djupare insikt i hur starkt 

respektive faktor korrelerar med skuldsättningsgraden. Eftersom tidigare forskning har 

studerat effekten av dessa faktorer på skuldsättningsgraden mellan länder samt kluster 

där Danmark, Finland, Norge och Sverige fogats samman ämnar vi även besvara hur 

lika dessa länder faktiskt är ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  

 

Praktiskt bidrar studien till en ökad förståelse för hur företagen utformar sin 

kapitalstruktur i respektive land. Likväl privata investerare som beslutsfattare inom 

företag kan dra nytta av denna studie för att bättre förstå skuldsättningsgradens 

uppbyggnad. Dessutom återfinns ländernas bolag på samma aktiemarknad, OMX 

Nordic varav detta bör öka intresset av ytterligare kunskap om likheter mellan länderna 
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och de företag som agerar inom respektive land. Eftersom de nordiska länderna i många 

fall ses som likartade bör denna studies grundtanke kunna appliceras i ytterligare 

forskning inom andra områden och ifrågasätta om det är lämpligt att se dessa länder 

som en enhet. 

1.6 Avgränsningar 
Den aktuella studien kommer att vara begränsad till att analysera företag i de nordiska 

länderna, Danmark, Finland, Norge och Sverige. Norden innefattar även Island men 

landet har uteslutits i tidigare studier där länderna har klassificerats efter kulturell 

tillhörighet och rättssystem. I likhet med de tidigare studierna utesluter vi därmed Island 

eftersom detta land inte anses vara jämförbart med de andra länderna. Hade vi haft en 

önskan att inkludera Island hade det inte heller varit möjligt då våra urvalskriterier gör 

att urvalet blir för litet för att kunna utföra en statistisk undersökning. Vi kräver i 

enighet med Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999, s. 298) att vardera land ska 

innefatta minst 40 bolag vilket gör att Island med sina 7 bolag enligt våra kriterier 

utesluts. 

 

Enligt IFRS (2013) verkar samtliga länder i vårt urval under samma redovisningsregler 

vilket underlättar för jämförbarheten mellan länderna. Små och medelstora bolag (SME) 

i dessa länder verkar inte under IFRS vilket motiverar till att undersöka de noterade 

bolagen i varje land eftersom de följer samma redovisningsstandard. Argumentation har 

förts i tidigare studier där Demirgud-Kunt och Maksimovic (1999, s. 312), Rajan och 

Zingales (1995, s. 1422) och Wald (1999, s. 166) menar att samma redovisningsregler 

bör gälla för de länder studien ämnar undersöka vilket vi förhåller oss till i och med 

denna avgränsning. 

 

I likhet med Rajan och Zingales (1995, s. 1424) väljer vi att utesluta finansiella institut 

och banker då dessa innehar en speciell karakteristika som skiljer dess kapitalstruktur 

från övriga företag. Deras skuldsättningsgrad är starkt påverkad av bankregleringar från 

Baselkommittén. Bankerna innehar både speciella skulder och tillgångar vilket gör att 

dessa bör uteslutas då de ej är jämförbara med icke finansiella företag. Denna 

avgränsning är vanligt förekommande i tidigare studier varav även vi väljer att 

exkludera finansiella institut och försäkringsbolag (Daskalakis & Psillaki, 2012; 

Daszynska-Zygadlo & Szpulak, 2012; Jong et al., 2008; Lemmon et al., 2008; Rajan & 

Zingales, 1995, Wald, 1999). 

 

För ett mer representativt urval har vi exkluderat företag med en omsättning som är 

lägre än 500 000 SEK per år. På detta vis exkluderas de företag som inte bedriver 

betydande verksamhet eller vilande bolag med endast små intäkter varje år som ej 

innehar aktiv verksamhet. Vi vill i studien använda oss av aktiva bolag, denna 

begränsning gör att vi även undviker de bolag som nyligen startats upp och dras med 

höga kostnader vilket kan leda till snedvridna resultat.  

 

Vidare har vi sträckt tidsspannet i vår studie i den mån det går för att samtidigt få ett så 

representativt urval som möjligt med många bolag från samtliga länder där all 

nödvändig data finns tillgänglig men även ett brett tidsspann. Jong et al. (2008, s. 1956) 

menar på att tidsramen är en avvägning mellan antalet länder som kan inkluderas i 

studien samt tillgängligheten av data. Denna begränsning gör det möjligt att undersöka 

åren 2009 till 2013 i den aktuella studien. 
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Lemmon et al. (2008, s. 31) visar på att de faktorer som driver belåningsgraden är 

stabila över långa tidshorisonter. Flertalet liknande studier har valt att undersöka detta 

förhållande mellan företagsspecifika faktorer och belåningsgraden under en tidsfrekvens 

av fem år, se exempelvis Daskalakis och Psillaki (2012), Jong et al. (2008), Rajan och 

Zingales (1995) samt Wald (1999).  Vi kan därför känna oss bekväma med det relativt 

snäva urvalet. Den finansiella informationen tillhandahålls från databasen Thomson 

Reuters Datastream från år 2009 till 2013. 

 

Vi har valt att undersöka variablerna lönsamhet, tillgångsstruktur, företagsstorlek och 

tillväxt eftersom dessa är de mest frekvent använda oberoende variablerna i tidigare 

studier. Detta bekräftar Frank och Goyal (2009, s. 26) samt Rajan och Zingales (1995, s. 

1451) som visar på att dessa fyra faktorer är de som förklarar den största delen av 

skuldsättningsgraden. Vi kommer inte att utvärdera skuldsättningsgrad utifrån bolagens 

branschtillhörighet då tidigare studie av Mackay och Phillips (2005, s. 1463) visar på att 

bransch inte har någon större inverkan på skuldsättningsgraden än någon av de andra 

variablerna vi ämnar undersöka. Walds (1999, s. 168) analys av kapitalstruktur 

resulterade i näst intill samma resultat vare sig industri användes som dummyvariabel 

eller ej, varav författaren drar slutsatsen att industritillhörighet ej är av betydelse. Även 

Myers (1984, s. 589-590) påpekar att skillnader i kapitalstruktur snarare beror på 

företagsspecifika faktorer än vilken bransch företaget befinner sig i varav det ter sig 

naturligt att utesluta branschvariabeln. Dessutom anser vi att med hjälp av de variabler 

vi använder oss av återspeglas även branschen som företagen befinner sig i. 

 

Vidare diskussion om avgränsningarna återfinnes i kapitel 4, praktisk metod. 
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2. Teoretisk Metod

Enligt Ejvegård (2009, s. 32) avses metod vara det vetenskapliga sätt som ett ämne 

behandlas på och kan komma att påverka studiens slutliga resultat. Syftet med detta 

kapitel är att redogöra för ämnesval, förförståelse, kunskapssyn, verklighetssyn, 

forskningsstrategi och metodval. Slutligen kommer vi presentera tillvägagångssättet vid 

litteratursökning och kritiskt granska de källor som har använts i studien.

 

2.1 Ämnesval 
Efter att vi studerat finansiering på masternivå finner vi att kapitalstruktur är ett 

intressant och brett ämne som vi vill fördjupa oss inom. Modigliani och Millers teorem 

om kapitalstruktur är en av många grundstenar inom företagsfinansiering som forskare 

har spunnit vidare på. Eftersom det än idag inte finns något tydligt svar på om det finns 

en optimal skuldsättningsgrad finner vi ämnet intressant. Bryter vi ner problemet 

ytterligare, ämnar vi undersöka vilka företagsspecifika variabler som påverkar 

skuldsättningsgraden och därmed ett företags val av finansiering. Vi har 

uppmärksammat att flertalet studier väljer att se de nordiska, alternativt skandinaviska 

länderna som ett kluster och har sammansatt dessa länder i undersökningar av 

variablernas inverkan på skuldsättningsgraden.  

 

Trots de likheter som finns mellan länderna i studien finner vi det intressant att 

undersöka den faktiska skillnaden på det företagsekonomiska planet. Studien kommer 

försöka fastställa om det är korrekt att sammanslå dessa länder i ett kluster men även 

undersöka om teorierna överensstämmer och kan bekräftas i våra urvalsgrupper.  

 

2.2 Förförståelse 
En mängd olika faktorer kan komma att påverka studiens genomförande. Enligt 

Lundahl och Skärvad (1999, s. 60) existerar medvetna samt omedvetna antaganden om 

verkligheten. Detta beror på bland annat uppfostran, erfarenhet och utbildning som 

kommer att spegla hur forskaren agerar. Hartman (2004, s. 191) förklarar att det krävs 

kunskap för att kunna tolka information, denna kunskap benämns som förförståelse. Vi 

anser därför att det är viktigt att vi redogör för den förförståelse vi har och hur den kan 

komma att reflektera de val vi gör och påverka vårt förhållningssätt till studien. I den 

mån det går kommer vi att hålla oss objektiva och värderingsfria för att resultatet ej ska 

påverkas av våra egna värderingar och åsikter. 

 

Johansson-Lindfors (1993, s. 76) benämner förförståelse som förföreställningar och 

ämnar förklara de föreställningar som forskaren utvecklar under processens gång eller 

sedan tidigare besitter. Det finns tre kategorier av förförståelse; den första varianten 

grundas på personliga erfarenheter, utbildning och samhällets påverkan. Den andra 

typen definieras som kunskapssynen. Den tredje kategorin benämns teoretiska 

förföreställningar som baseras på i detta fall företagsekonomiska- teorier, synsätt och 

erfarenheter. 

 

Vi som författar studien har till stor del en likartad bakgrund i förhållande till studier 

och arbete. Vi har båda studerat civilekonomprogrammet på Handelshögskolan vid 

Umeå Universitet och har läst enhetliga kurser. Vi har båda läst redovisning på 

kandidatnivå och finansiering på masternivå. Vi uppfyller de krav som ställs av 
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revisorsnämnden eftersom vi har läst kompletterande kurser inom området som har gett 

oss en djupare förståelse för att kunna tillgodogöra oss information från finansiella 

rapporter. Dessutom har vi studerat statistik vilket kommer vara behjälpligt under 

databehandlingsprocessen. Höstterminen år 2013 spenderade vi i Kanada på University 

of Saskatchewan respektive MacEwan University i Edmonton, båda placerade i 

delstaten Alberta. Erfarenheten av utlandsstudier i ett engelsktalande land har förbättrat 

våra språkkunskaper vilket har varit till god hjälp för att analysera litteratur och artiklar 

som har använts i studien som mestadels har varit författade på engelska. Vår teoretiska 

förförståelse är uppbyggd av många års studier och erfarenheter vilket gör att vi känner 

oss bekväma med de teorier vi applicerar i studien. 

 

Den förförståelse vi har kommer nämnvärt inte att påverka studien eftersom vi kommer 

att utgå från ett objektivt synsätt och göra en kvantitativ dataanalys av sekundärdata där 

våra egna värderingar ej kan påverka resultatet. Dock menar Johansson (2011, s. 48) att 

tolkningen inte kan göras helt objektiv utan att subjektiva inslag förekommer eftersom 

att tolkningen utgår från författaren och dennes förförståelse. Vår kunskap kommer vara 

till stor hjälp för möjliggöra studien. Gilje och Grimen (2007, s. 179) menar att 

förförståelse är nödvändigt för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt, annars 

hade vi inte kunnat tillgodogöra oss information från att läsa en text. Vår medvetenhet 

om den förförståelse vi besitter kan reducera den eventuella negativa effekten. 

 

2.3 Kunskapssyn och verklighetssyn 
Enligt Eriksson och Kovalainen (2008, s. 12-15) finns det kunskapsteoretiska frågor 

samt ontologiska frågeställningar, dessa utgörs av två vetenskapliga begrepp, 

epistemologi och ontologi som tillsammans utgör ett ramverk för forskaren. En 

epistemologisk frågeställning är vad som inom ett ämnesområde anses vara godtagbar 

kunskap. Denna frågeställning ifrågasätter om den sociala verkligheten kan studeras 

utifrån de principer som tillämpas inom naturvetenskapen. Genom att följa det 

naturvetenskapliga synsättet tillämpas vad som benämns positivism. Bryman (2011, s. 

20) hävdar att ontologiska frågor ämnar svara på hur den sociala verkligheten ska 

uppfattas och från vilket perspektiv; antingen konstruerad av aktörernas handlingar och 

egna uppfattningar eller om de besitter en yttre verklighet. Jacobsen et al. (2002, s. 29) 

förklarar att ontologi betyder “läran om varat” och ämnar kortfattat besvara hur världen 

faktiskt ser ut. 

 

Det finns två kunskapssyner med skilda verklighetsuppfattningar förklarar Johansson-

Lindfors (1993, s. 10-11, 40), positivismen respektive hermeneutiken. Det positivistiska 

kunskapssättet ämnar förklara olika samband och förhållanden genom objektiva 

processer. Det hermeneutiska kunskapssättet är inriktat på att tolka information och 

uppnå förståelse.  

 

Lundahl och Skärvad (1999, s. 39) definierar positivismens huvudteser och menar på att 

samhällsvetenskapen ska utgå från vad som är verkligt och iakttagbart samt att 

slutsatser skall baseras på empiriskt data. Det är således viktigt att åtskilja fakta och 

värderingar. Vetenskapen ska utreda kausalitet och därmed ämna besvara sambandet 

mellan orsak och verkan. I den aktuella studien kommer vi att utgå från befintliga 

teorier, där Modigliani och Millers teorem, trade off-teorin, pecking order-teorin och 

agentteorin kommer att behandlas. Studien tar därför avstamp i ett naturvetenskapligt 
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angreppssätt och därmed använder vi en positivistisk kunskapssyn eftersom studien har 

en kunskapsteoretisk utgångspunkt (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). 

 

Enligt Bryman (2011, s. 35-37) grundar sig sociala entiteter i de ontologiska 

frågeställningarna som förklarar hur individen uppfattar verkligheten. Det finns 

antingen en yttre verklighet som uppfattas lika av samtliga individer alternativt leder 

egenartade uppfattningar och handlingar till var mans säregna verklighet. Dessa 

ontologiska frågeställningar kallas objektivism respektive konstruktionism. Objektivism 

innebär att sociala företeelser är oberoende av sociala aktörer vilket innebär att 

oberoende av individens egna värderingar existerar en enda verklighet för samtliga 

individer. Konstruktionismen motsätter sig objektivismen och menar på att sociala 

företeelser skapas via egna tolkningar och att verkligheten är i ständig förändring och 

unik för varje individ. 

 

Den aktuella studien kommer att baseras på sekundärdata vilket är baserad på företagens 

årsredovisningar som är publicerat i databasen Thomson Reuters Datastream. Ejvegård 

(1996, s. 19) hävdar att forskare har en skyldighet att vara objektiva i den mån det är 

möjligt även om det är svårt att undvika egna åsikter. Då siffrorna ej kommer 

manipuleras kan vi beskriva processen som objektiv där vi utelämnar våra egna åsikter 

eftersom siffrorna talar för sig själva. Studien utgår därmed från objektivismen där en 

enda verklighet existerar fri från forskarens värderingar. 

 

2.4 Forskningsstrategi 
Teori är något som styr och påverkar datainsamlingen och analysen enligt Jacobsen 

(2002, s. 34-35). Forskning ämnar besvara de frågor som uppkommer utifrån teorin. Ett 

alternativt sätt är att teorin aktualiseras efter analysen. Detta utgör två skilda teorier, 

nämligen deduktiv och induktiv ansats. 

 

Enligt Arbnor och Bjerke (2008, s. 108) tar den deduktiva ansatsen steget från 

analyserade teorier och väljer att granska dessa empiriskt. Utifrån insamlingen av data 

kan sedan forskaren bekräfta eller förkasta sina förutsägelser som ställts via hypoteser. 

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 23) antas objektiviteten i forskningen förstärkas 

genom att den deduktiva ansatsen används eftersom utgångspunkten baseras på redan 

befintlig teori. Därav kan effekten av subjektiva uppfattningar minimeras vilket vi 

strävar efter. Denna studie kommer att utgå från teorierna om kapitalstrukturens 

relevans respektive irrelevans, pecking order-teorin, trade off-teorin och agentteorin, 

samt tidigare empiri om vilka variabler som påverkar skuldsättningsgraden hos företag. 

Utifrån dessa teorier härleds relevanta hypoteser för att besvara vår frågeställning och 

utifrån empirisk granskning kan vi därefter avgöra om hypoteserna ska förkastas eller 

ej. Likväl hävdar Jacobsen et al. (2002, s. 35) att ett deduktivt angreppssätt är vanligt då 

forskaren utgår från teori till empiri i syfte att avbilda verkligheten vilket är den aktuella 

studiens syfte. Detta innebär att studien kommer att följa den deduktiva processen.  

 

Dock menar Bryman och Bell (2013, s. 32-34) att studien kan komma att förändra 

forskarens syn efter analysen av den insamlade informationen. Detta kan bero på 

flertalet orsaker; att nya forskningsresultat har publicerats, att resultatets relevans först 

kan påvisas efter datainsamlingen eller att data och hypotes inte stämmer överens. Om 

detta vore fallet skulle studien gå åt motsatt håll, varav teori hade genererats utifrån 

utförd forskning, kallat för ett induktivt angreppssätt.  
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2.5 Metodval - Angreppssätt 
Inom den samhällsvetenskapliga metodiken finns två olika metodiska angreppssätt 

enligt Cozby och Bates (2011, s. 114).  Detta beror på vilken slags information 

forskaren ämnar undersöka, mjukdata eller hårddata. Beroende på utgångsmaterial faller 

studien inom kvantitativt eller kvalitativt metodval där den största skillnaden är hur 

undersökningsmaterialet kommer att hanteras. Cozby och Bates (2011, s. 114) förklarar 

att vilken typ av kunskapssyn och frågeställning forskaren har bör avgöra metodvalet. 

 

Holme och Solvang (1997, s. 14) menar på att kvalitativa metoder fyller syftet av att få 

en djupare förståelse. Med hjälp av det mjukdata med information forskaren samlar in 

kan vi få förståelse för det problem vi studerar eller beskriva helheten av det 

sammanhang där problemet studeras. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 49-50) uppfattas 

den kvalitativa forskningsstrategin som en metod som lägger vikt vid ord och inte 

kvantifiering. Förhållandet mellan teori och empiri utgörs av ett induktivt synsätt där 

teorier genereras och distansering från den naturvetenskapliga modellens normer görs. 

Slutligen utgörs bilden av den sociala verkligheten utifrån individens förmåga till 

kreativitet och nyskapande. Denna redogörelse överensstämmer således inte alls med 

den aktuella studiens syfte varav en kvalitativ metod inte kommer att beröras. 

 

Istället för kvalitativ metod kan kvantitativ metod användas enligt Thamhain (2014, s. 

4), den baseras på siffor och förenklar för forskaren genom att undersökningen enkelt 

kan rangordnas, sorteras och jämföras. Bryman och Bell (2013, s. 49) definierar 

kvantitativ forskning som en forskningsstrategi som lägger tonvikten på kvantifiering av 

insamlingsprocessen och analys av det data insamlingen genererar. Den kvantitativa 

metoden innebär att relationen mellan teori och empiri utgörs av ett deduktivt synsätt 

och den naturvetenskapliga modellen appliceras varav studien baseras på positivismen. 

Slutligen utgör den kvantitativa forskningen en yttre och objektiv verklighet vilken 

benämns som den sociala verkligheten. 

 

Enligt Holme och Solvang (1997, s. 76) måste valet av metod ske i symbios med den 

frågeställning studien ämnar besvara. Detta är ett strategiskt val utifrån tidigare 

forskning inom samma område, resurser och problemställning. Därför är det givet att 

den kvantitativa metoden lämpar sig bäst för den aktuella studien. Enligt Lundahl och 

Skärvad (1999, s. 155) ämnar den kvantitativa forskningsmetoden identifiera kausalitet. 

Vilket denna studie kommer att göra genom att undersöka hur de valda 

företagsspecifika variablerna förklarar ett företags skuldsättningsgrad. Studien ämnar 

undersöka noterade bolag i Danmark, Finland, Norge och Sverige varav specifika 

nyckeltal kommer att urskiljas från respektive företags finansiella rapporter. För att 

beräkna de valda variablerna för studien kommer endast hårddata samlas in varav den 

kvantitativa metoden är lämplig. Detta bekräftar Cozby och Bates (2011, s. 114) som 

menar på att en kvantitativ undersökning är optimal då stora urval ska göras och 

statistisk data analyseras för att komma till en slutsats. Den aktuella studien följer den 

kvantitativa metodens tillvägagångssätt enligt Bryman och Bell (2013, s. 49) där 

verklighetssynen benämns som objektiv, kunskapssynen som positivistisk och 

angreppssättet som deduktivt vilket talar för ett kvantitativt metodval varav det 

kvalitativa metodvalet faller bort. 
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Vald metod innebär vissa begränsningar enligt Holme och Solvang (1997, s. 79). Med 

den kvantitativa metoden brister möjligheten till en djupare förståelse och någon 

helhetsbild av situationen kan inte förklaras. Av resursskäl hade inte mer än ett fåtal 

företag kunnat analyseras genom en kvalitativ undersökning. Men intervjuer leder till 

flexibilitet, förståelse och kan eventuellt leda till nya insikter. Enligt Darmer och 

Freytag (1995, s. 125) är valet av metod en fråga om önskad bredd eller djup i det 

analyserade resultatet. Trots brister finner vi att den kvantitativa metoden lämpligast för 

att besvara studiens problemformulering och därmed förklara sambandet mellan de 

företagsspecifika faktorerna och skuldsättningsgraden i de utvalda nordiska länderna. 

 

Studien kommer att baseras på sekundärdata vilket enligt Bryman och Bell (2013, s. 

322–327) är data som sedan tidigare har samlats in av forskare, institutioner eller 

organisationer. Denna metod kräver varken överdrivet mycket tid eller dyra resurser. 

Dessutom anses data i många fall vara av hög kvalitet, det finns en möjlighet till att göra 

longitudinella studier samt möjligheter till tvärkulturella analyser. Resultatet av en 

nationell studie går i många fall inte att generalisera mellan olika länder. Data från olika 

länder gör det därmed möjligt att utföra tvärkulturell forskning, vilket denna studie 

ämnar göra.  Dock existerar såväl negativa aspekter som positiva. Arbnor och Bjerke 

(2008, s. 241) uppmärksammar sekundäranalysens begränsningar och menar på att 

forskaren inte har god kännedom om materialet och hur variablerna har behandlats, 

samt datamängdens komplexitet och dess kvalitet. Eftersom de finansiella rapporterna 

har granskats av en auktoriserad revisor anser vi dock att datamaterialet är tillförlitligt 

och den förkunskap vi besitter kommer vara till god hjälp för att förstå materialet. 

Jacobsen et al. (2002, s. 153) hävdar att det är idealiskt att kombinera sekundärdata och 

primärdata eftersom endast ett slags data kan leda till problem. När olika data används 

kan dessa kontrolleras mot varandra vilket kan styrka resultatet och även resultera i 

intressanta kontraster. Detta är dock inte nödvändigt för att besvara studiens syfte varav 

vi finner primärdata vara överflödigt. 

 

2.6 Sammanfattande forskningsstrategi 
Studiens underliggande problemformulering påverkar den aktuella forskningsstrategin. 

Detta leder till en positivistisk kunskapssyn eftersom vi ämnar förklara sambandet 

mellan flertalet variabler och skuldsättningsgraden hos företag i de nämnda länderna. Vi 

kommer att vara objektiva eftersom dataanalysen ej kommer att korrigeras och därför 

kommer studien vara fri från våra egna värderingar. Därav är en deduktiv 

forskningsstrategi att föredra eftersom vi utgår från teori för att sedan empiriskt granska 

ställda hypoteser. Givet blir det kvantitativa metodvalet för att minimera risken för 

subjektiva bedömningar och för att erhålla bredd i resultatet. Nedan presenteras en 

överblickande modell av studiens forskningsprocess. 

 
Figur 1. Studiens forskningsprocess 

Denna figur samt kommande tabeller och figurer som ej är refererade är konstruerade av 

författarna till studien. 
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2.7 Perspektiv 
Problem och frågeställningar kan enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011, s. 39) 

ses från olika synvinklar därför är det viktigt att specificera ur vilket perspektiv studien 

utgår från. Den information studien baseras på finns tillgänglig i företagens 

årsredovisningar vilket är offentlig information som potentiella investerare har rätt till 

att studera. Då bolagen vi studerar finns registrerade på den nordiska marknaden ingår 

även flertalet av dessa på börslistan OMX Nordic som upprättats för att aktierna i 

Norden ska vara lättillgängliga för alla närboende investerare. Dagens aktiehandlare har 

även sett till att dessa aktier kan handlas till låga priser som 1 SEK beroende på storlek 

av investering (Avanza, 2015), detta gör det möjligt för gemene man att tradera aktier. 

Då aktiehandeln blir mer global är det av stort intresse för investerare att tillgodogöra 

sig mer information om hur lika företagen länderna emellan är för att öka förståelse och 

ge mer kunskap om skuldsättning mellan företag i de olika länderna. Studien skulle 

kunna ha ett perspektiv som vinklar sig både mot tidigare forskning men även mot 

juridiska enheter såsom skattelagstiftare i de olika länderna. Dock kommer den aktuella 

studien ej att beröra landsfaktorer mer än att uppmärksamma att de finns vilket gör att 

studien kommer utgå från investerarens perspektiv. Studien riktar sig mot såväl små- 

som storskaliga investerare. Men det gedigna arbete och informationssökning som läggs 

ned från en investerare för att värdera dessa poster talar för att denna studie främst 

kommer vara aktuell för den storskalige investeraren.  

 

2.8 Litteratursökning 

Enligt Ejvegård (1996, s. 45) avses begreppet litteratur i forskningssammanhang bestå 

av diverse tryckt material som exempelvis böcker, artiklar, rapporter och uppsatser. För 

att finna lämplig litteratur har vi brukat flertalet databaser där vi använt oss av passande 

nyckelord. Ejvegård (1996, s. 83-84) förklarar att nyckelorden kategoriserar artiklarna 

och det är därför viktigt att detta moment utförs grundligt. Sökorden har viktats i den 

rangordningen från absolut viktigast till minst relevant.  

 

Nyckelord: Capital structure, debt ratio, corporate borrowing, long-term business 

financing, determinants, debt financing, financial leverage, cross country comparison, 

agency theory, pecking order-theory, trade off-theory, factors, cluster, correlation, 

corporations, evidence, Sweden, Denmark, Norway, Finland, Scandinavia, Nordic. 

 

Vi har utfört en grundlig litteratursökning där vi framförallt har använt Business Source 

Premier, JSTOR och Google Scholar för att finna ämnesrelevanta artiklar vilka har varit 

vetenskapligt granskade. Vidare har vi granskat Uppsatser.se och Diva för att säkerställa 

att tidigare studier inte har gjorts inom referensramen för den tilltänkta studien. I största 

möjliga mån har vi använt oss av artiklar som är vetenskapligt granskade, dock för att 

möjliggöra en bredare förståelse för tidigare forskning som studerar jämförelser mellan 

länder så har även en icke granskad artikel tillämpats. Litteratursökning har skett såväl 

på svenska som på engelska och olika artiklar har värderats mot varandra för att 

sammanställa tidigare forskning och resultat för att finna relevans. För att säkerställa 

reliabiliteten har de valda artiklarna granskats i flertalet databaser för att kontrollera 

dess tillförlitlighet i hänseende till mängden referat. Enskilda nyckelord ger en allt för 

bred sökning. Dessa har därför kombinerats för att generera färre träffar för att stärka 

studiens validitet. Då studien undersöker skillnaden mellan flertalet länder bör det 

noteras att på grund av språkskillnader har vi inte kunnat fånga upp studier som har 

författats på de övriga ländernas hemspråk. Utifrån litteraturlistan i vetenskapliga 
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artiklar har vi funnit vägledning till flertalet andra studier inom gällande ämnesområde 

och därmed funnit betydelsefull information. Böcker har främst tillämpats vid 

redogörelse för de metodologiska valen samt vid den statistiska undersökningen. 

 

2.9 Källkritik 
Vetenskapsmannen har en skyldighet att kritiskt granska de källor som har använts i 

studien för att bedöma dess tillförlitlighet menar Befring (1994, s. 175). Källkritiken 

syftar till att värdera de källor som används för studiens ändamål. Varav detta krav har 

vi tillsammans kritiskt granskat samtliga källor för att kunna säkerställa informationen 

som tillförlitlig. Källkritiken är enkel om principerna följs förklarar Thurén (2005, s. 

13), varav de fyra principerna, äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet 

förklaras som mycket enkla men glöms de bort kan detta vara avgörande för studien.  Vi 

kommer att kritiskt granska våra källor utifrån dessa kriterier. 

 

Thurén (2005, s. 19) förklarar att källans äkthet ska ifrågasättas och kontrolleras om den 

verkligen är vad den utger sig för att vara. Exempelvis kan forskare förfalska resultaten 

vilket ger en missvisande bild. Artiklarna som vi har använt i studien har främst varit 

klassificerade enligt ”peer review” och är därmed vetenskapligt granskade samt är 

flertalet skriva av välrenommerade författare. Mindre trovärdiga källor som elektroniska 

källor och hemsidor har undvikits i den mån det gått. Antalet referat för respektive 

artikel har observerats och därmed har vi använt oss av de mest frekvent refererade 

artiklarna. Den aktuella studien baseras på flertalet tidigare verk där vi vill påvisa att 

flera forskare har studerat variablernas relationer och därmed förefaller det osannolikt 

att samtliga författare har förfalskat resultaten. 

 

Källan ska vara oberoende av andra källor. Detta benämns enligt Thurén (2005, s. 53) 

tradering vilket betyder att uppgiften har spridits från en primärkälla till en 

sekundärkälla. Huvudregeln är att primärkällan är tillförlitligast. Enligt Bryman (2011, 

s. 121) kan det uppstå problematik av att förlita sig på allt för många sekundärreferenser 

eftersom informationen från primärkällan kan tolkas olika. I största möjliga mån har vi 

därför försökt spåra originalkällan. 

 

Enligt Thurén (2005, s. 30) är i regel en källa mer trovärdig ju färskare den är. 

Samtidighetskravet är viktigt när detaljerad kunskap eftersöks. En föråldrad källa kan 

därmed anses vara tvivelaktig och mindre aktuell. När vi har studerat böcker har vi i 

största möjliga mån försökt få tillgång till den senaste upplagan av boken eftersom den 

anses vara mer adekvat (Ejvegård, 1996, s. 64). Vi har tagit hänsyn till källans ålder, 

både ny som äldre forskning har värderats vara viktig för studien. Äldre källor har 

använts då de fortfarande anses vara relevanta och ibland utgör originalkällan för de 

teorier som appliceras på studien. Modigliani och Millers teori från 1958 är vår äldsta 

använda referens men vi hänvisar då således även till senare publikationer. Jensen och 

Meckling (1976) definierar agentteorin som förhållandet mellan agenten och principalen 

som agerar utifrån skilda incitament och önskemål. I ett senare skede utvecklar Myers 

(1984) trade off-teorin och pecking order-teorin för att förklara ett företags 

finansieringsval. Dessa teorier är omdiskuterade och refererade till än idag inom 

forskning rörande företagsfinansiering varav vi anser dessa vara pålitliga och aktuella 

även för denna studie.  
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Thurén (2005, s. 13) förklarar att författarnas personliga åsikter eller intressen inte får 

förvränga vad som är fakta och därmed är källan opartisk. Detta kriterium kallas för 

tendensfrihet. Vi har använt oss av pålitliga databaser och sorterat vår sökning efter 

artiklar som endast är vetenskapligt granskade. Vi har dessutom funnit stöd från flertalet 

artiklar för att säkerställa fakta och påvisa dess dignitet. Beroende på källans ålder har 

artiklarna varit mer eller mindre citerade varav vi anser det vara nödvändigt att 

analysera således äldre som nyare studier. En bred grund har använts för att underbygga 

fakta vilket medför att vi finner kriteriet uppfyllt. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

 

Kapitlets syfte är att redogöra för studiens teoretiska utgångspunkt ur den 

vetenskapliga synvinkel studien ämnar att utgå från. Vi redogör för ämnet 

kapitalstruktur, med utgångspunkt i trade off-teorin, pecking order-teorin och 

agentteorin. Sedermera utvärderas tidigare empiri för att därefter avsluta med en 

sammankoppling till de variabler som ämnar förklara företagets val av kapitalstruktur. 

 
Figur 2 ger en överblick över studiens teoretiska koppling och visar att vardera 

applicerad teori förklarar företagets val av skuldsättningsgrad. Figuren uppmärksammar 

ingen kausalitet mellan varken variabler eller teorier. De fyra företagsspecifika 

faktorerna lönsamhet, tillgångsstruktur, företagsstorlek och tillväxt kommer att 

användas för att förklara skuldsättningsgraden.  

 
Figur 2. Teoretisk koppling 

3.1 Kapitalstruktur  

3.1.1 Modigliani och Miller - kapitalstrukturens irrelevans 

Det råder en ständig diskussion huruvida det existerar en optimal kapitalstruktur eller 

inte. Franco Modigliani och Merton Miller är två forskare vars livsverk kommit att bli 

de mest omdiskuterade i kapitalstrukturens historia varav det finner sig naturligt att 

påtala deras forskning. År 1958 publicerades deras första artikel “The cost of capital, 

corporation finance and the theory of investment” och senare en korrektion till denna 

med hänsyn till skatten som bortsågs från i första publiceringen. En redogörelse av dem 

båda blir introduktionen till de övriga teorierna inom området kapitalstruktur. 

 

Modigliani och Miller (1958, s. 269) förklarar att den första propositionen säger att 

kapitalstrukturen är irrelevant i förhållande till företagets marknadsvärde, det finns 

därför ingen optimal kapitalstruktur. Utifrån ett antagande om perfekta marknader som 

speglar all tillgänglig information, varav inga skatter, konkurskostnader eller 

transaktionskostnader existerar och att privatpersoner som såväl företagare har tillgång 

till samma låneränta leder fram till att två företag som är likvärdiga erhåller samma 

marknadspris. Myers (2001, s. 85) uttrycker, intuitionen om hur kapitalstrukturen 

fungerar är enkel: 
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“The economic intuition is simple, equivalent to asserting that in a perfect-market 

supermarket, the value of a pizza does not depend on how it is sliced.” 

 

Modigliani och Miller (1958, s. 271) förklarar att den andra propositionen behandlar 

kapitalkostnaden för ett företag. Proposition II innebär att ett företags kostnad för eget 

kapital, eller den avkastning som aktieägarna kräver kommer att öka i proportion till 

skuldsättningsgraden. Detta för att då företaget utsätter bolaget för högre risk 

kompenseras ägarna med en högre avkastning. Dock är antagandet att företagets totala 

kapitalkostnad hålls konstant, vilket benämns som den viktade kapitalkostnaden, 

“Weighted Average Cost of Capital” (WACC). Vilket innebär att oavsett vilken 

kapitalstruktur företaget har kommer den totala kapitalkostnaden vara densamma. Detta 

på grund av att räntabiliteten på eget kapital ökar i proportion till skuldsättningsgraden. 

Idén om att marknadsvärdet inte påverkas av skuldsättningsgraden har blivit debatterat 

och ifrågasatt av bland andra Fama och French (2002)  samt Rajan och Zingales (1995) 

som motsäger teorin och hävdar att marknadsvärdet påverkas av kapitalstrukturen. 

 

3.1.2 Modigliani och Miller - kapitalstrukturens relevans 

Då Modigliani och Millers (1958) studie bortsåg från skatter fann det sig naturligt att 

författarna skulle återkomma i ämnet. Modigliani och Miller (1963, s. 435-437) släppte 

år 1963 en korrektion av tidigare artikel där författarna hävdar att tidigare påståenden är 

felaktiga. De säger emot tidigare yttrande om att kapitalstrukturen skulle vara irrelevant 

och argumenterar för en skattesköld som kan nyttjas då företaget skuldsätts. Den nya 

vändningen leder till att proposition I om kapitalstrukturens irrelevans av ett företags 

marknadsvärde ändras. Författarna argumenterar nu för att ett företag som är belånat 

kommer erhålla ett högre marknadsvärde än det obelånade företaget. Detta på grund av 

att skatteskölden som nyttjas leder till en lägre skattekostnad. Modigliani och Miller 

(1963, s. 442) förklarar att när skatter tas med i bilden bildas möjligheten för företag att 

nyttja en skattesköld, vilket i praktiken innebär att ett företag bör utnyttja så mycket 

belåning som möjligt för att i sin tur dra nytta av ränteavdraget. Dock avslutar 

författarna med att nämna att ett företag i praktiken inte kan utnyttja denna skattesköld 

maximalt och därmed erhålla hundra procent skuld. Detta på grund ut av att det kan 

finnas begränsningar i utlåning hos institut samt att det kan finnas andra 

finansieringsalternativ med lägre omkostnader och en eventuell konkurs på grund av för 

hög skuldsättning skulle innebära konkurskostnader. Men med deras antaganden borde 

företag försöka inneha en så hög skuldsättningsgrad som möjligt.  

 

Det finns motsägelser i Modigliani och Millers påståenden. I en perfekt värld hade deras 

propositioner kunnat vara lag men som diskuterats av Myers (2001, s. 85) är deras 

teorier intuitiva men det behöver inte betyda att de är trovärdiga i verkliga livet. Myers 

(2001, s. 88) förklarar att om det inte fanns några motsatta kostnader skulle alla företag 

sträva efter att erhålla en så hög skuldsättningsgrad som möjligt, inte heller skulle 

företag vara beskattade. Dock är så fallet vilket naturligt leder oss in på trade off-teorin 

som redogörs för i nästa delkapitel. 

 

Syftet med att diskutera denna teori i anslutning till vår studie finner vi naturlig då dessa 

propositioner kan ses som grundstenar i diskussionen om kapitalstruktur. Dessutom 

anser vi att proposition II kopplar samman med vår analys av skuldsättningsgraden då 

den säger att ett företag bör ha en så hög skuldsättningsgrad som möjligt. Vidare 

redogörs för andra teorier som till viss del argumenterar emot detta antagande. 



  
Bolander & Olsson 

18 

  

 

3.1.3 Trade off-teorin 

Trade off-teorin berör också den optimala kapitalstrukturen för ett företag, men som 

Modigliani och Miller (1963) kommenterar i deras slutsats bör verkliga företag inte ha 

en alltför hög skuldsättningsgrad. Detta spinner trade off-teorin vidare på. Myers (1984, 

s. 576) förklarar att trade off-teorin menar att varje företag har en satt optimal 

skuldsättningsgrad som bolaget rör sig mot, detta för att till slut uppnå det maximala 

marknadsvärdet. En hög skuldsättningsgrad ökar bolagets värde, men med den 

tillkommer även ökade lånekostnader vilket kan öka risken för att bolaget närmar sig 

konkurs. Detta kan beskrivas som en balansgång, trade off, mellan skattesköld och 

kostnaden för att stupa i en konkurs som företaget måste överväga. Myers (1984, s. 577) 

menar att företaget, för att uppnå maximalt värde, ska balansera värdet av skatteskölden 

med kostnaderna för konkurs. Detta illustreras av figur 3 nedan. 

 

 
Figur 3. Trade off-teorin 

Källa: (Brealey et al., 2014, s. 455) 

 

Myers (1984, s. 577) förklarar att förflyttningen mot den optimala skuldsättningsgraden 

och hur den optimala skuldsättningsgraden ser ut beror på företagets natur. Fama och 

French (2002, s. 1) säger att företaget måste väga fördelarna mot nackdelarna, värdet av 

att ta en extra krona i skuld får inte överskrida kostnaden. 

 

Morri och Cristianziani (2009, s. 322) menar att genom trade off-teorin kommer företag 

som är lönsamma att belåna sig då de vill öka avkastningen på det egna kapitalet genom 

att utnyttja ränteavdraget till fullo. Författarna förklarar även att motsatt olönsamma 

bolag inte kommer att åtnjuta samma möjlighet till belåning då institut kommer vara 

ovilliga att tillhandahålla kapital där osäkerhet kan föreligga för låneinstituten. Fama 

och French (2002, s. 6) förklarar att om lönsamheten minskar för ett företag kommer 

risken för konkurskostnader att öka vilket tvingar mindre lönsamma bolag till en lägre 

skuldsättningsgrad. Samma risk impliceras för företag med volatila kassaflöden vilket 

leder till minskad belåning. 

 

Det som talar emot trade off-teorin är att de mest lönsamma bolagen ofta lånar minst 

(Hall et al., 2004, s. 714). Dock finner Mackie-Mason (1990, s. 1472) att företag i 

miljöer med högre skatt har större sannolikhet att ta upp lån än företag som inte betalar 
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skatt, vilket påvisar att skatter påverkar hur företag väljer att finansiera sig. Dock 

nämner Brealey et al. (2014, s. 466) att detta inte nödvändigtvis behöver vara ett bevis 

på trade off-teorin.   

 

Dessutom hävdar Morri och Cristanziani (2009, s. 322) att trade off-teorin implicerar att 

ett större företag tenderar att vara mer diversifierat och har högre kassaflöden, därmed 

större möjligheter att ta på sig skuld och oddsen att få förmånliga räntor ökar. Fama och 

French (2002, s. 23) förklarar utifrån trade off-teorin att företag med mindre volatila 

resultat har högre skuldsättningsgrad eftersom de jämna kassaflödena inger tillit för 

kreditgivaren. 

 

Alipour et al. (2015, s. 60) förklarar att trade off-teorin påtalar att när företag ligger nära 

en konkurs är det till företagets fördel att inneha materiella anläggningstillgångar. 

Alipour (2015, s. 60) menar att de materiella anläggningstillgångarna kan användas som 

säkerhet för att belåna företaget när företaget befinner sig i kris. Brealey et al. (2014, s. 

465) menar vidare att företag som har mycket materiella anläggningstillgångar och höga 

intäkter bör, enligt trade off-teorin uppbära en högre skuldsättningsgrad än exempelvis 

företag som har immateriella tillgångar som främst bör förlita sig på finansiering via 

eget kapital.  

 

3.1.4 Pecking order-teorin 

Myers (1984, s. 576) menar att det finns två sätt att se på kapitalstruktur, trade off-teorin 

eller pecking order-teorin. De båda är enligt Myers (1984, s. 567) väl teoretiskt 

undersökta. Myers (1984, s. 582) förklarar att pecking order-teorin har sin kärna i 

begreppet asymmetrisk information vilket enligt Myers och Majluf (1984, s. 188) 

innebär att företagsledningen har mer information om företagets värde och dess risker 

än en potentiell investerare.  

 

Brealey et al. (2014, s. 467) förklarar att pecking order-teorin kan bevisas genom att 

studera aktiepriset som snabbt reflekterar det budskap från ledningen som når 

marknaden.  Exempelvis leder ett uttalande om ökad utdelning till att aktiepriset stiger, 

något som ledningen i första hand har vetskap om och investerare i andra hand. Valet av 

intern eller extern finansiering påverkas av asymmetrisk information vilket leder till 

teorin om pecking order. 

 

Myers (1984, s. 581) menar att behovet av finansiering täcks först med interna medel, 

därefter av banklån, och slutligen via nyemission av eget kapital. Denna ordning 

förklaras av att en nyemission ökar det egna kapitalet och samtidigt påvisar dåliga 

besked för investerare då det signalerar att företagets aktier anses vara övervärderade. 

Investerare kommer inte låta sig luras att betala ett överpris för företagets aktier och 

detta leder till att det egna kapitalet sjunker. Emittering av skulder anses inte vara en 

lika illavarslande nyhet varav detta alternativ anses vara bättre. Myers och Majluf 

(1984, s. 187) menar vidare att om ett bolag innehar möjligheter att satsa på lönsamma 

projekt bör de alltid göra detta, tackar bolag nej till lönsamma projekt kommer detta 

leda till att investerarna blir oroliga och marknadsvärdet kommer att sjunka. Dock 

påtalar Myers och Majluf (1984, s. 207) att trots att bolag med investeringsmöjligheter 

väljer att investera bör skuld alltid väljas före emittering av nytt eget kapital, detta då 

emission av eget kapital leder till högre risk än vad ett simpelt riskfritt banklån gör. 
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Denna teori förklarar valet av kapitalstruktur utifrån asymmetrisk information medan vi 

i vår studie ämnar förklara i vilken grad skuldsättningsgraden och därmed 

kapitalstrukturen blir påverkad av olika variabler. Brealey et al. (2014, s. 469) menar att 

de lönsammaste företagen inte behöver finansiera sig genom skulder och har därmed en 

lägre skuldsättningsgrad enligt pecking order-teorin. Omvänt har mindre lönsamma 

företag behovet av att finansiera sig genom lån.  

 

Fama och French (2002, s. 5) menar att utifrån pecking order-teorin innebär en hög 

lönsamhet en tillgång till interna medel för bolaget. Detta leder till att företaget inte har 

incitament till att öka sin skuldsättningsgrad då de hellre finansierar sig internt och 

därmed bör ett företag med hög lönsamhet inneha en lägre skuldsättningsgrad. Vidare 

nämner även Frank och Goyal (2009, s. 8), att pecking order-teorin påvisar att när 

lönsamheten hålls konstant borde ett företag med tillväxtmöjligheter ha en högre 

skuldsättningsgrad. Detta påtalar även Myers (2001, s. 92) som menar att i första hand 

bör företagen om möjligt alltid använda sig av internt kapital, finns inte detta kan sedan 

skuldsättning tas i beaktande. 

 

3.1.5 Agentteorin 

Jensen och Meckling (1976, s. 306-308) hävdar att utgångspunkten i agentteorin är att 

intressekonflikter uppstår mellan principalen och agenten, vilket kan vara en aktieägare 

respektive företagsledningen. Problemet uppstår i och med separationen av ägande och 

kontroll. Agentkostnader uppstår då agenten inte agerar i samråd med aktieägarnas 

intresse då styrelsen har som uppdrag av aktieägarna att maximera företagets värde. 

Chen et al. (2012, s. 253) förklarar dock att när styrelsen leds av motsatta incitament 

kan detta leda till att ledningen slösar med företagets resurser, strävar efter ett 

imperiebyggande eller undviker riskfyllda projekt då de inte äger aktier på samma sätt 

som aktieägarna.  

 

Jensen och Meckling (1976, s. 308) definierar agentteorin som förhållandet mellan 

agenten och principalen, där principalen delegerar order till agenten vilket kan innebära 

att denne erhåller auktoriteten att ta ett beslut. Teorin antar att båda parter ser till sin 

egen vinning varav agenten inte alltid kommer att göra vad som är bäst för 

huvudmannen. I försök att kontrollera detta uppförs incitament för agenten att agera 

korrekt. Detta kan styras genom belöningssystem, övervakning och genom kontrakt där 

agenten blir ersättningsskyldig om denne åsamkar huvudmannen skada. Dock är detta 

kostsamt vilket leder till så kallade agentkostnader. 

 

Enligt Jensen (1986, s. 324) korrelerar ökad skuldsättningsgrad med ett ökat 

engagemang hos ledarna att öka kassaflödena, detta för att kunna möta de 

räntekostnaderna som uppstår i samband med ökad belåning. Direkt följd av detta är att 

riskerna att spendera företagets pengar på olönsamma investeringar för aktieägarna 

minskar, vilket på sikt kommer öka lönsamheten i bolaget. Detta leder till att ett positivt 

förhållande mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad förväntas. Jensen (1986, s. 323-

324) förklarar även att ett negativt förhållande kan väntas. Extern finansiering leder till 

ökad bevakning varav interna medel är att föredra. Ökad skuldsättningsgrad leder även 

till att agentkostnaderna ökar samt att eventuella konkurskostnader ökar vilket en ledare 

helst undviker genom att minska belåningen. Detta kan leda till ett negativt förhållande 

mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Även snabbt växande företag som investerar i 

nya projekt kan vara i behov av belåning om tillräcklig mängd fria kassaflöden saknas. 

Jensen förklarar dock att kontrollfunktionen är viktigast för företag som har låga 
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tillväxtutsikter men ändå genererar stora kassaflöden som lätt kan slösas. Vidare 

påpekar Abor et al. (2011, s. 293) och Booth et al. (2001, s. 203) att agentteorin 

implicerar att styrande i ett lönsamt bolag helst undviker skulder då dessa kan öka 

bevakningen från externa intressenter samt att de genererade medlen kan finansiera 

bolagets investeringar. Abor et al. (2011, s. 293) förklarar även att lönsamma företag 

kan bli långivarnas måltavla på grund av deras positiva kassaflöden vilket skulle 

innebära ett positivt förhållande. 

 

Enligt Jong et al. (2008, s. 1960) kan även konflikter mellan aktieägarna och långivare 

uppstå, detta eftersom kreditgivaren inte vill att företaget handskas med allt för 

riskfyllda projekt så att de riskerar att förlora utlånat kapital. Företag med höga 

tillväxtmöjligheter väljer därmed att finansiera verksamheten med eget kapital istället 

för belåning vilket minimerar agentkonflikten. Abor et al. (2011, s. 293) förklarar att ju 

större ett företag är desto större är sannolikheten för kreditgivaren att bli återbetalad 

vilket minskar agentkostnader som är associerade med skuld. Jensen och Meckling 

(1976, s. 340) menar att företag med en större mängd materiella anläggningstillgångar 

bör ha en högre skuldsättningsgrad då detta kan ges som säkerhet till långivare. Varav 

även Booth et al. (2001, s. 99) hävdar att tillgångsstruktur och tillväxtmöjligheter är 

viktiga faktorer som påverkar agentkostnaderna. 

 

Jensen och Meckling (1976, s. 334, 347) förklarar att en högre skuldsättningsgrad till 

följd av en tidigare hög grad av belåning leder till ökade räntekostnader från långivare 

och ökar risken för att hamna i finansiell kris, vilket påverkar agentkostnaderna för 

långivare istället för agentkostnader för styrelsen. Detta implicerar att en allt för hög 

skuldsättningsgrad inte heller är optimalt vilket kopplar samman agentteorin med trade 

off-teorin och menar på att en ökad skuldsättningsgrad vid redan hög skuldsättningsgrad 

kan komma att öka agentkostnaderna då det ger osäkerhet mellan aktieägare och 

kreditgivare om vem som äger bolaget. 

 

3.2 Tidigare empiri 
Föregående avsnitt har berört klassiska teorier inom ämnet kapitalstruktur och hur ett 

företag väljer att finansiera sin verksamhet. Utöver dessa teorier har en utbredd 

forskning studerat vilka faktorer som påverkar skuldsättningsgraden. Varav vi har valt 

ut ett antal studier som vi anser ge ytterligare förståelse för den aktuella studiens 

relevans och syfte. Studierna som redogörs för nedan är både väl refererade men även 

en del nyligen utförda och aktuella studier som inte har fått samma uppmärksamhet. De 

olika studierna bevisar hur globalt spritt detta ämne är samt vilka skillnader som 

resultaten visat. Studierna behandlar de företagsekonomiska faktorerna vi ämnar 

undersöka för att besvara studiens delsyfte. Studierna har även använt sig av olika 

beräkningssätt vilket vi överväger under den praktiska metoden för att finna lämpliga 

mått på våra variabler. Ett fåtal av dessa studier kommer vi även huvudsakligen att utgå 

ifrån när vi utför de statistiska testen. Studierna är kategoriserade efter enskilda 

landsstudier och tidsseriestudier över länder. En övergripande bild av tidigare empiri 

finns i appendix 1. 

 

3.2.1 Enskilda landsstudier 

Titman och Wessels (1988) är välrenommerade författare som har studerat vilka 

variabler som korrelerar med skuldsättningsgraden på företag i USA. Den aktuella 

studien ämnar studera dessa variabler varav vi finner det lämpligt att redogöra för denna 
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studie. Titman och Wessels (1988, s. 1-2) använder sex olika mått på skuldsättningsgrad 

som beroendevariabler varav kortfristig-, långfristig-, och konvertibel skuld divideras 

med bokfört värde respektive marknadsvärdet. De oberoende variablerna är storlek, 

lönsamhet, tillväxt, tillgångsstruktur, bransch, icke-skuld skattesköldar, intäktsvolatilitet 

samt unicitet. Unicitet förklarar hur pass unikt något är och utgör ett mått som beror på 

forsknings- och utvecklingskostnader i samband med försäljning. Titman och Wessels 

(1988, s. 5) använder industritillhörighet som en dummyvariabel för att klassificera 

företag som producerar maskiner och utrustning. Titman och Wessels (1988, s. 14, 17) 

finner samband mellan vissa faktorer men resultatet av studien visar på att icke-skuld 

skattesköldar, volatilitet, tillgångsstruktur, eller framtida tillväxt inte har någon effekt på 

skuldsättningsgraden.  

 

Yazdanfar har gjort flertalet studier inom området och trots att många resultat visat sig 

vara signifikanta anser vi att de inte är generaliserbara mot vår studie då vi inte 

undersöker onoterade bolag. Dock anser vi att dessa två efterföljande studier bör 

framföras då de är relativt lika den aktuella studien och viss regressionsdiagnostik 

kommer att inspirera till den aktuella studien. Yazdanfar (2008, s. 2) har studerat 

avgörande faktorer för kapitalstrukturen för små och medelstora onoterade bolag i 

Sverige och har sett antydan till att företagsstorlek, lönsamhet och risk är viktiga 

variabler som påverkar både lång- och kortfristiga skulder inom alla industrier. Effekten 

av ålder och tillgångsstruktur är varierande beroende på industri och tillväxt har 

signifikant effekt inom få industrier. Senare släppte Yazdanfar och Ödlund (2010, s. 

373) ytterligare en studie som ämnade undersöka relevansen av pecking order-teorin 

hos svenska mikroföretag. Varav tillgångsstruktur, lönsamhet, storlek och ålder är 

oberoende variabler och de finner antydan till att pecking order-teorin gäller på 

företagen inom samplet, dock med mer eller mindre påverkan beroende på bransch. 

Studien påvisar även relevansen av tillgångsstruktur och storlek, detta för att minska 

informationsasymmetrin vilket underlättar för extern finansiering (Yazdanfar & Ödlund, 

2010, s. 384).  

 

Ytterligare en studie på svenska företag är utförd av Asgharian (1997, s. 1). Författaren 

gör en robust analys över vilka faktorer som korrelerar med belåningsgraden på svenska 

företag varav författaren undersöker både bokfört värde på eget kapital och 

marknadsvärde på eget kapital. Asgharian (1997, s. 60) visar på att tillväxtmöjlighet har 

en positiv relation till belåningsgraden vilket stödjer pecking order-teorin. 

Företagsstorlek har likaså en positiv korrelation med kapitalstrukturen. Medan 

lönsamma företag tenderar att vara lågt belånade. Tillgångsstruktur visar sig vara 

signifikant korrelerad när skuldsättningsgraden är mätt genom bokfört värde på eget 

kapital.   

 

3.2.2 Tidsseriestudier över länder 

Vid tidsseriestudier bör följande studier nämnas i sammanhanget. Rajan och Zingales 

(1995, s. 1421-1422) har utfört en internationell studie på G7 länderna, det vill säga 

Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA. Detta utförs för 

att se om de företagsspecifika faktorerna som påverkar skuldsättningsgraden i USA 

även gör det i andra länder. Studien finner signifikanta resultat för att deras antaganden 

stämmer. Som oberoende variabler används storlek, tillgångsstruktur, tillväxt och 

lönsamhet. Rajan och Zingales (1995, s. 1454) finner att de variabler som påverkar 

kapitalstrukturen i USA även gör detta i de andra länderna, om än med olika kraft. 
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Wald (1999, s.161-162) inspireras av Rajan och Zingales men lägger till en del övriga 

variabler som inventarier, volatilitet och försäljningstillväxt för att jämföra mellan de 

olika länderna. Wald argumenterar för att skillnader mellan länders påverkande 

variabler kan vara till hjälp för att förklara de institutionella skillnaderna som finns 

mellan länder. Därefter kan länderna utvärderas för att se om skillnaderna ökar eller 

minskar vissa agentproblem. Wald (1999, s. 166) använder sig av den långfristiga 

skuldsättningsgraden då den ger det stabilaste måttet på företagets kapitalstruktur, detta 

eftersom att långfristig skuld sällan förändras. Wald (1999, s. 179-182) finner störst 

effekt av lönsamheten, där negativ påverkan ger stöd för pecking order-teorin. 

Tillväxten överensstämmer med agentteorin där hög tillväxt resulterar i en lägre 

skuldsättningsgrad i USA men i de övriga länderna korrelerar tillväxten med en högre 

skuldsättningsgrad. Wald spekulerar i att detta kan bero på att länderna har olika 

finansiella marknader såsom USA och deras välutvecklade aktiemarknad och venture 

capital företag, men likväl Europa med exempelvis Tyskland och Frankrike där 

bankerna äger både skulder och eget kapital i bolagen. Skillnaderna i agentproblemen 

kan därmed bero på både USA:s lägre kostnader på eget kapital, och de övriga 

ländernas sänkta kostnader för skulder. Wald (1999, s. 184) konkluderar även att trots 

att institutionerna är signifikanta faktorer som påverkar skuldsättningsgraden sker det på 

olika sätt i olika länder. Detta leder till att vi inte borde kunna sätta samman länder och 

anta att de har samma påverkande faktorer, vilket testas i denna studie. 

 

En annan studie som vi finner intressant för vår studies utgångspunkt är utförd av 

Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999, s. 332). De undersöker finansiella skillnader 

mellan företag i utvecklade och utvecklingsländer varav de finner att utvecklade länder 

innehar en högre andel långfristig skuld i relation till den totala 

skuldsättningen.  Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999, s. 314) analyserar en mängd 

olika företagsspecifika faktorer som exempelvis tillgångsstruktur, tillväxt och 

lönsamhet, men även landsfaktorer som inflation, bankstorlek, lagsystem och BNP per 

capita. Vidare menar Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999, s. 298) att när den 

finansiella teorin säger att kapitalstrukturen beror på agentkostnader, vilka i sin tur beror 

på företagets omgivning bör skillnader noteras i vad som påverkar kapitalstrukturen 

mellan olika länder då de har olika miljöer och finansiella strukturer. Demirguc-Kunt 

och Maksimovic (1999, s. 320) diskuterar även att det finns en risk där institutionerna 

påverkas av företagen och därmed föreligger kausalitet. De menar att eftersom ett 

företag kan ta banksektorns storlek för given, påverkas även den storleken av besluten 

som företagen tar. Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999, s. 333) finner resultat som 

påvisar att företag i utvecklade länder tenderar att inneha en högre skuldsättningsgrad 

gentemot deras materiella anläggningstillgångar och att löptiderna för skulderna ej 

påverkas av vilken typ av lagsystem företaget påverkas av. 

 

Gleason et al. (2000, s. 185) studerar 14 europeiska länder vilka är indelade i fyra olika 

kluster eftersom kapitalstrukturen varierar beroende på vilken kulturell tillhörighet 

respektive land har.  Klassificeringen bygger på vad Hofstede (1980, s. 82-84) 

definierade som kulturella faktorer; individualism, maktdistans, maskulinitet och 

osäkerhetsundvikande. Författarna diskuterar också faktorer som har använts av Broak 

och Webb (1973) och James (1976) såsom rättslig miljö, skattemiljö, det ekonomiska 

systemet och den tekniska kapaciteten för att klassificera länder utifrån kulturell 

tillhörighet. Gleason et al. (2000, s. 187) sammanför Sverige, Danmark, Finland och 

Nederländerna i ett kluster eftersom de anses ha svagt osäkerhetsundvikande, 
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femininitet samt liten maktdistans. Gleason et al. (2000, s. 190) finner ett resultat som 

visar att kapitalstrukturen varierar bland de kulturella klassificeringarna. 

 

Även utvecklingsländer har varit urvalsgrupp för flertalet studier, exempelvis av Booth 

et al. (2001, s. 87-88) utför en tidsseriestudie på tio utvecklingsländer och finner att den 

moderna kapitalstrukturteorin är applicerbar världen över. De utgår från samma teorier 

som denna studie diskuterat ovan, med faktorer som tillgångsstruktur, lönsamhet, 

storlek, tillväxt och genomsnittlig skattesats. De finner att det finns signifikans bakom 

variablerna som påverkar kapitalstrukturen, men den varierar över landsgränserna 

(Booth et al., 2001, s. 104). De olikheter som återfinnes i skuldsättningsgrad säger 

Booth et al. (2001, s. 93) kan bero på antingen olika policys om optimal kapitalstruktur 

eller redovisningsregler emellan länderna. Booth et al. (2001, s. 119) avslutar med 

konklusionen att vetskapen om vilket land företaget härrör från är minst lika viktigt som 

att veta storleken på de övriga faktorerna som påverkar skuldsättningsgraden.  

 

Hall et al. (2004, s. 713-714) studerar små till medelstora företag i åtta länder i Europa 

med utgångspunkt i hypotesen att företagen ej bör påverkas av landsfaktorer utan av 

företagsspecifika faktorer. Dessa faktorer är tillgångsstruktur, tillväxt, lönsamhet, ålder 

och storlek. Hall et al. (2004, s. 712) påtalar att tidigare studier visar att 

kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan olika länder vilket kan bero på variation i de 

variabler som påverkar kapitalstrukturen snarare än reella skillnader mellan länder. Hall 

et al. (2004, s. 716) använder kortfristig- och långfristig skuld baserad på det bokförda 

värdet som beroendevariabler. Hall et al. (2004, s. 726) finner att det är olikheter mellan 

länderna och att faktorerna som avgör kapitalstrukturen varierar mellan länderna. 

Variationerna kan vara på grund av attityder till låntagande, beskattning, 

upplysningskrav, relationer till banker och andra kulturella-, ekonomiska eller sociala 

olikheter. 

 

Ytterligare en studie som knyter samman med den aktuella studien är Bancel och Mitto 

(2004, s. 103), som utför en enkätundersökning hos chefer på europeiska företag där 

länderna klassificeras efter lagsystem. Bancel och Mitto (2004, s. 121) sätter samman de 

skandinaviska länderna till en grupp och resultatet påvisar att skillnaderna mellan 

länderna härrör till vilken typ av lagsystem de innehar. Bancel och Mitto (2004, s. 130-

131) avslutar med att redogöra för resultaten som visar på att cheferna i skandinaviska 

länderna har andra åsikter när det kommer till eget kapital och konvertibel skuld. 

Resultaten visar även att företagets kapitalstruktur är en blandning mellan institutionella 

faktorer samt företagsspecifika faktorer. Denna studie antar likhet mellan de 

skandinaviska länderna vilket blir relevant för vår studie då vi ämnar granska om detta 

antagande kan göras eller om länderna skiljer sig åt.  

 

Jong et al. (2008, s. 1954-1956) utför en jämförande studie mellan 42 länder världen 

över varav både u-länder och utvecklade länder berörs samt små och stora företag 

upptas i studien. Studien analyserar effekten av företagsspecifika- samt landspecifika 

faktorer på skuldsättningsgraden. Tidigare forskning antar en likartad effekt av de 

företagsspecifika faktorerna medan författarna till studien finner att detta skiljer sig 

mellan länder. Landspecifika faktorer kan påverka skuldsättningsgraden både direkt och 

indirekt. Författarna analyserar företagets storlek, tillgångsstruktur, lönsamhet, risk och 

tillväxtmöjligheter och finner att resultaten är likalydiga med bakomliggande teorier om 

kapitalstruktur. De förkastar dock hypotesen om att företagsspecifika faktorer är lika 

mellan olika länder eftersom de finner variation. Även landspecifika variabler 



  
Bolander & Olsson 

25 

  

inkorporeras som legalt system, finansiellt system, tillväxttakten i ett lands 

bruttonationalprodukt (BNP) samt aktieägar- och borgenärrättsligt skydd. Dessa 

variabler påverkar också skuldsättningsgraden varav studien visar att företag som är 

etablerade i länder med en god ekonomi och ett stabilt legalt system har en högre 

skuldsättningsgrad samt att de företagsspecifika faktorerna som avgör kapitalstrukturen 

förstärks. Studien använder det bokförda värdet av långfristig skuld för att beräkna 

skuldsättningsgraden. Jong et al. (2008, s. 1963-64) visar på att det inte är korrekt att 

föra samman företag och därmed länder till ett kluster. Varav de hävdar att varje land 

skall ses som en enskild enhet eftersom tidsseriestudier över länderna visar på att de 

företagsspecifika faktorerna inte korrelerar likadant med skuldsättningsgraden. Med 

bakgrund av Jong et al. (2008) ämnar vi studera länderna separat i den aktuella studien. 

 

Frankrike och Grekland har varit föremål för en tidsseriestudie där Daskalakis och 

Psillaki (2008, s.87) studerar vad som driver skuldsättningsgraden, detta för att länderna 

tidigare setts ha likheter både i lagsystem och institutionellt. De använder sig av tillväxt, 

tillgångsstruktur, lönsamhet och storlek som förklarande variabler. Daskalakis och 

Psillaki (2008, s. 96) finner likheter mellan samtliga variabler förutom tillväxten som 

bara har signifikant positiv korrelation i Frankrike. Likheterna mellan länderna tros bero 

på att länderna har liknande karaktär och att de mest avgörande faktorerna för 

kapitalstruktur är de företagsspecifika variablerna. Författarna rekommenderar att fler 

studier utförs inom området då många tidigare studier fokuserat på landsfaktorer snarare 

än företagsspecifika faktorer vid tidsseriestudier. Studien som utförs av Daskalakis och 

Psillaki (2008) utgår från samma frågeställning som aktuell studie vilket gör att den blir 

intressant både ur resultatperspektiv och vid val av undersökningsmetod. 

 

Ytterligare en studie som studerar utvecklingsländer har utförts av Abor et al. (2011, s. 

287) som granskar skattepåverkan och övriga påverkande faktorer på kapitalstrukturen 

mellan fyra afrikanska länder. Abor et al. (2011, s. 300) finner att skatten har ingen 

påverkan på valet av kapitalstruktur hos företagen i studien. De olika resultaten tros 

bero på utvecklingsgraden i ländernas respektive ekonomier. Dock bekräftas pecking 

order-teorin hos Kenyanska företag och de nyckelfaktorer som påverkar 

skuldsättningsgraden är storlek, ålder, lönsamhet och tillväxt. 

 

Daszynska-Zygadlo och Szpulak (2012, s. 62-63) undersöker vilka faktorer som 

påverkar skuldsättningsgraden i Frankrike, Tyskland, England och Nederländerna. Den 

beroende variabeln är skuldsättningsgrad och de oberoende variablerna är lönsamhet, 

tillgångsstruktur och företagsstorlek. Många studier har gjorts för att undersöka vilka 

variabler som korrelerar med skuldsättningsgraden med utgångspunkt ifrån teorier om 

kapitalstruktur. Men beroende på tidpunkt, metod och urval varierar resultatet vilket gör 

ämnet intressant för vidare forskning. Författarna påstår att från en teoretisk 

utgångspunkt borde företag som verkar inom samma industri erhålla likartad 

kapitalstruktur utifrån vald finansieringspolicy och motsvarande borde företag som 

opererar inom liknande skattesystem och legala förhållanden påvisa en likartad 

inställning till belåning. Daszynska-Zygadlo och Szpulak (2012, s. 67) presenterar att 

resultat inte påvisar en universell finansieringspolicy men en del signifikanta samband 

påvisas. De finner skillnader mellan länderna vilket tyder på att den teoretiska 

utgångspunkten stämmer.  
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3.2.3 Sammanfattning av tidigare empiri 

Tidigare empiri har berörts i syfte att illustrera vårt problem, men även för att vidga 

förståelsen om ämnet i sig samt utröna vilka företagsspecifika faktorer som återkommer 

mest frekvent för att vidare analysera vilka som kommer att tillämpas i den aktuella 

studien. En av pionjärsstudierna utförs av Titman och Wessels (1988) som studerar 

företag i USA. Senare utförs tidsseriestudier för att se om variablerna som antas påverka 

skuldsättningsgraden är detsamma även i andra länder, resultaten påvisar att så är fallet 

(Daskalakis & Psillaki, 2008; Demirguc-Kunt & Maksimovic, 1999; Hall et al., 2004; 

Jong et al., 2008; Rajan & Zingales, 1995; Wald, 1999). De utvecklingsländer som 

belyses har främst lagts fram för att uppmärksamma att faktorerna som påverkar 

skuldsättningsgraden även verkar globalt (Abor et al., 2011; Booth et al., 2001). 

 

Många av de analyserade studierna resulterar i att landsfaktorer har en stor påverkan på 

skuldsättningsgraden och därmed skiljer sig resultaten åt mellan länder (Abor et al., 

2005; Booth et al., 2001; Demirguc-Kunt & Maksimovic, 1999; Hall et al., 2004; Jong 

et al., 2008; Wald, 1999). Detta ifrågasätter därmed de studier vi belyst som fogar 

samman länderna i kluster. Både Gleason et al. (2000) som antar att länder inom samma 

typ av kultur bör inneha samma påverkan på skuldsättningsgraden samt Bancel och 

Mitto (2004) som sammanslår länderna enligt lagsystem. Likväl finner Daskalakis och 

Psillaki (2008) att trots ländernas likheter, i deras fall Frankrike och Grekland, så 

varierar faktorerna som påverkar skuldsättningsgraden. Daskalakis och Psillaki (2008, s. 

96) rekommenderar att för framtida forskning bör fokus ligga på de företagsspecifika 

faktorerna och inte landsfaktorer för att få en bättre förståelse för kapitalstrukturens 

natur. 

 

Jong et al. (2008, s. 1963) redogör dessutom för att varje land bör ses som en enskild 

enhet. Även Wald (1999) argumenterar för att samma faktorer påverkar i länderna men 

att detta sker med olika kraft. Det finns således skillnader mellan länderna vilket inte 

talar för att länder bör sammansättas i ett kluster. Daszynska och Zygadlo (2012) hävdar 

även att trots den mångfald av studier som existerar behövs ytterligare forskning inom 

området utföras då tid och urval gör att resultaten varierar. Det vi utläser från dessa 

studier är att landsfaktorer är avgörande, och trots likalydiga lagsystem och kulturer bör 

det finnas skillnader i vad som avgör kapitalstrukturen. 

 

Frekvent studerade oberoende variabler är lönsamhet, tillväxt, tillgångsstruktur och 

företagsstorlek (Asgharian, 1997; Booth et al., 2001; Daskalakis & Psillaki, 2008; Hall 

et al., 2004; Jong et al., 2008; Rajan & Zingales, 1995; Wald, 1999). Ytterligare 

variabler har använts i dessa tidsseriestudier varav Booth et al. (2001) även har studerat 

skattesatser och företagsrisk samt att Hall et al. (2004) tillika har undersökt hur 

företagets ålder korrelerar med skuldsättningsgraden. Titman och Wessels (1988) har 

utöver de mest frekvent studerade variablerna även analyserat bransch, icke-skuld 

skattesköldar, intäktsvolatilitet samt unicitet. Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999) 

analyserar en mängd olika företagsspecifika faktorer som tillgångsstruktur, tillväxt och 

lönsamhet, men även landsfaktorer som inflation, bankstorlek, lagsystem och BNP per 

capita.  Dessa variabler är dock inte återkommande i flertalet andra studier utan har 

adderats för att diversifiera studierna i fråga. Det är heller inte möjligt att inkludera 

samtliga variabler varav en begränsning måste ske för att studien ska vara genomförbar. 

Den aktuella studien kommer att applicera de förstnämnda fyra mest frekvent studerade 

variablerna, varav samtliga har en tydlig koppling till den teoretiska utgångspunkten. 

Dessa kommer att vidareutvecklas i nästkommande avsnitt. 
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3.3 Val av variabler 
Nedan presenteras en beskrivning av de variabler som studien kommer att undersöka 

mot bakgrund av tidigare empiri. Skuldsättningsgraden är således den beroende 

variabeln och de företagsspecifika faktorerna, lönsamhet, tillgångsstruktur, 

företagsstorlek och tillväxt ämnar vi benämna oberoende variabler. De oberoende 

variablerna kommer således påverka den beroende variabeln och bestämma respektive 

variabels förklaringsgrad. Dessa fyra företagsspecifika faktorer är frekvent refererade i 

tidigare empiri och påvisar således ett positivt eller negativt förhållande till företagets 

belåningsgrad. Frank och Goyal (2009, s. 26) samt Rajan och Zingales (1995, s. 1451) 

visar på att nämnda variabler har högst förklaringsgrad gällande belåningsgraden varav 

det faller sig naturligt att applicera dessa på den aktuella studien. 

 

3.3.1 Skuldsättningsgrad 

Definitionen av begreppet skuldsättningsgrad kan enligt Berk och DeMarzo (2014, s. 

479) förklaras som ett företags skulder i förhållande till eget kapital eller totalt kapital. 

De redogör för att företagets skulder och egna kapital ska vara likaställt med företagets 

totala tillgångar för att balansräkningen ska uppnå jämvikt. Vilket tillika ger att 

skillnaden mellan skulderna och de totala tillgångarna är det egna kapitalet, aktieägarnas 

del. Modigliani och Miller (1958, s. 261) förklarar att företagets kapitalstruktur består 

av allt från rena lån till banker etcetera tillsammans med en blandning av olika former 

av eget kapital. 

 

Enligt Modigliani och Miller (1958, s. 268) bör inte skuldsättningsgraden spela någon 

roll i en perfekt värld där skatter, konkurskostnader och transaktionskostnader utesluts. 

De menar på att två företag med samma värde bör värderas lika oavsett skuldsättning. 

Dock ser verkligheten annorlunda ut vilket påför att när skatter och 

transaktionskostnader etcetera inkluderas påverkas företagets marknadsvärde av 

skuldsättningsgraden då en skattesköld kan nyttjas (Modigliani och Miller, 1963, s. 

436). Beroende på vilken typ av företag som granskas ser skuldsättningen olika ut, detta 

kan variera mellan mognad i företaget, storlek och andra faktorer vi ämnar testa på. 

 

Beroende på vilken teori individen grundar sina åsikter från påverkar detta vilken grad 

av skuldsättning företaget väljer. Modigliani och Miller (1963) menar på att en maximal 

skuldsättning krävs för att nyttja skatteskölden. Trade off-teorin påtalar att en bestämd 

skuldsättningsgrad finns som företaget strävar mot (Myers, 1984). Myers och Majluf 

(1984) förklarar att skuldsättningsgraden bör vara så låg som möjligt för att i längsta 

möjliga mån finansiera sig med interna medel enligt pecking order-teorin. Slutligen 

påtalar agentteorin en ökad skuldsättningsgrad för att öka engagemanget hos ledarna 

(Jensen & Meckling, 1976). 

 

3.3.2 Lönsamhet 

Lönsamhet är enligt tidigare empiri den mest frekvent använda förklarande variabeln. 

Teoretiskt är denna variabel anknuten till samtliga teorier diskuterade i studien. Morri 

och Cristianziani (2009, s. 322) påtalar att trade off-teorin menar att lönsamheten bör 

påverka skuldsättningsgraden positivt då företag med höga intäkter ges möjlighet till 

högre belåning än olönsamma bolag. Tvärtemot menar Fama och French (2002, s. 5) att 

genom pecking order-teorin genererar de lönsamma bolagen mycket interna medel 

varav de inte behöver använda sig av extern finansiering vilket per automatik ger en 
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lägre skuldsättningsgrad. Agentteorin knyter an med pecking order-teorin där Booth et 

al. (2001, s. 203) förklarar att för att undvika agentkostnader använder ledningen hellre 

internt genererade medel för att undvika yttre granskning av fler aktörer. Detta kopplar 

samman med en negativ korrelation mellan de två variablerna. Dock bör nämnas att 

agentteorin även påtalar ett positivt förhållande enligt Jensen (1986, s. 324) som menar 

att ledare i lönsamma bolag kan ta upp skuld för att säkerställa gentemot aktieägarna att 

de även i framtiden kommer upprätthålla lönsamhet för att kunna betala sina åtaganden. 

 

Studier har påvisat att pecking order-teorin är den teori som stämmer in mest på 

lönsamhetsmåttet i relation till skuldsättningsgraden, den negativa korrelationen mellan 

skuldsättningsgrad och lönsamhet bevisas även av flertalet författare (Abor et al., 2011, 

s. 299; Asgharian, 1997, s. 148; Demirguc-Kunt & Maksimovic, 1999, s. 118; Hall et 

al., 2004, s. 725; Rajan & Zingales, 1995, s. 1454; Titman & Wessels, 1988, s. 17; 

Wald, 1999, s. 179). 

 

Dock finner Rajan och Zingales (1995, s. 1454) inte detta negativa samband i samtliga 

länder i sin studie där Tyskland utgör ett undantag, vilket vidimeras av Booth et al. 

(2001, s. 108) och Jong et al. (2008, s. 1963) i ett fåtal länder. Merparten av länderna 

innehar dock ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Här 

argumenterar Booth et al. (2001, s. 117) för att de flesta länder, och företag, väljer att 

följa pecking order-teorin då det är kostsamt för bolag att finansiera sig med externa 

medel varav företagen hellre använder internt genererade medel. 

 

Det bör nämnas att det kan föreligga ett omvänt kausalt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. Gleason et al. (2000, s. 190) finner att det inte bara är lönsamheten 

som påverkar skuldsättningsgraden utan även skuldsättningsgraden som påverkar 

lönsamheten. Dock väljer vi att i denna studie bortse från det då fokus ligger på vad som 

påverkar skuldsättningsgraden och inte omvänt.   

 

3.3.3 Tillväxt 

Tillväxt är en frekvent upprepad variabel för att förklara relationen mellan ett företags 

tillväxtmöjligheter och dess skuldsättningsgrad. Frank och Goyal (2009, s. 8) förklarar 

pecking order-teorin och menar att företag i tillväxtfasen föredrar att finansiera sig med 

skuld framför externt kapital och därför bör tillväxtmöjlighet erhålla ett positivt 

förhållande till belåningsgraden. Asgharian (1997, s. 60) finner att tillväxtmöjlighet är 

positivt korrelerad med belåningsgraden vilket instämmer med pecking order-teorin. 

Tillika hävdar Hall et al. (2004, s. 714) att tillväxtmöjligheter innebär ett ökat tryck på 

balanserade vinstmedel vilket kräver en högre låneupptagning. Resultatet visar att 

tillväxt är positivt korrelerad med långfristig- och kortfristig skuld med sambandet 

mellan tillväxt och långfristig skuld är icke signifikant (Hall et al., 2004, s. 721). Även 

Abor et al. (2011, s. 295) finner resultat som stödjer pecking order-teorin. 

 

Motsatt till denna teori finner vi Jong et al. (2008, s. 1960) som förklarar agentteorins 

vinkel där företag med höga tillväxtmöjligheter väljer att finansiera verksamheten med 

eget kapital för att undvika agentkonflikter mellan ägarna och långivarna. Således 

föreligger ett negativt förhållande till skuldsättningsgraden. Wald (1999, s. 182) finner 

stöd för agentteorin i USA genom att hög tillväxt visar på en lägre skuldsättningsgrad 

men finner motsatt resultat i Storbritannien, Japan, Frankrike och Tyskland och därmed 

väger pecking order-teorin tyngst. Jong et al. (2008, s. 1961-1963) samt Rajan och 

Zingales (1995, s. 1454) bekräftar däremot agentteorin eftersom studien finner ett 
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negativt signifikant förhållande mellan tillväxtmöjligheter och belåningsgrad. Även 

Booth et al. (2001, s. 112) finner ett negativt förhållande mellan tillväxt och 

belåningsgrad. 

 

Ett avvikande exempel är Daskalakis och Psillaki (2008, s. 87) som endast finner en 

signifikant positiv korrelation i Frankrike men inte i Grekland medan Titman och 

Wessels (1988, s. 17) inte finner stöd för ett existerande förhållande mellan framtida 

tillväxt och belåningsgraden. 

 

3.3.4 Företagsstorlek 

Morri och Cristanziani (2009, s. 322) menar att ju större ett bolag är, desto mer 

diversifierat antas det vara vilket leder till att riskerna sprids mer och utifrån det menar 

trade off-teorin att företagets storlek bör vara positivt korrelerat med 

skuldsättningsgraden. Detta för att de minskade riskerna i och med storleksökningen 

möjliggör en högre belåning. Även Abor et al. (2011, s. 293) påtalar att agentteorin går i 

dessa banor som menar att ju större bolagen är, desto högre sannolikhet har 

låneinstituten att återfå sina lån. Därmed ger ett större bolag en säkrare utlåning än 

mindre bolag och således bör enligt agentteorin positiva samband återfinnas. 

 

Motsatt mot detta och genom tolkning av pecking order-teorin menar Morri och 

Cristianziani (2009, s. 321) att ju större ett bolag är desto mer granskade är de av yttre 

intressenter. Företagsstorleken kan ses som en approximation för 

informationsasymmetrin och utifrån den tankegången bör företag kunna nyttja mer eget 

kapital och sänka skuldsättningsgraden.  

 

De studier vi analyserat har funnit resultat som påvisar att det finns positiva samband 

mellan dessa två variabler (Abor et al., 2011, s. 299; Daskalakis & Psillaki, 2008, s. 93; 

Gleason et al ., 2000, s. 190; Jong et al., 2008, s. 1961; Titman & Wessels, 1988, s. 14; 

Yazdanfar, 2008, s. 12). Nämnvärt är att Rajan och Zingales (1995, s. 1451) för en 

diskussion huruvida detta positiva samband kan vara en implikation till att ju större 

bolag, desto mindre chans är det att företaget ska gå i konkurs eftersom det antas vara 

mer diversifierat. De diskuterar vidare att ett motsatt förhållande torde påvisas om 

aktieägarna anser att ett större bolag bör kunna förlita sig på det egna kapitalet istället 

för skulder. Trots intressanta påståenden finner ändå Rajan och Zingales (1995, s. 1422) 

positiva samband, men inte signifikanta resultat för korrelationen hos samtliga länder i 

urvalsgruppen. Wald (1999, s. 183) återfinner samma resultat som Rajan och Zingales. 

Även Hall et al. (2004, s. 725) och Booth et al. (2001, s. 105) återfinner positiva 

samband men inte i alla länder vilket påtalar att skillnader bör återfinnas i även den 

aktuella studien. 

 

3.3.5 Tillgångsstruktur 

Flertalet teorier om kapitalstruktur hävdar att de slags tillgångar ett företag äger 

påverkar valet av kapitalstruktur vilket motiverar till att undersöka denna faktor. 

Alipour et al. (2015, s. 60) argumenterar för trade off-teorin och Booth et al. (2001, s. 

99) för agentteorin där båda menar att ett företag med en stor mängd materiella 

anläggningstillgångar borde inneha en högre skuldsättningsgrad eftersom dessa kan 

användas som säkerhet vid ett lån. Det bör således existera ett positivt förhållande 

mellan andelen materiella anläggningstillgångar och skuldupptagning. Därmed bör det 

råda ett negativt förhållande mellan immateriella tillgångar och skuldkvoten. 
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Ett företags tillgångar är nära relaterat till kostnader av finansiell kris förklarar 

Daskalakis och Psillaki (2008, s. 90).  Vidare menar dem att materiella tillgångar som 

maskiner, utrustning och inventarier innebär en lägre kostnad vid kris. Enligt Scott 

(1976, s. 39-40) är agentkostnader lägre för ”säker” skuld och därför bör ett företag 

inneha en större proportion av materiella anläggningstillgångar som kan användas som 

säkerhet vid lån. 

 

Materiella anläggningstillgångar är alltid positivt korrelerad med skuldsättningsgraden i 

samtliga länder som Rajan och Zingales (1995, s. 1454) analyserar, vilket gäller både 

bokfört värde och marknadsmässigt värde av skuld. En mängd tidigare studier visar på 

ett positivt förhållande mellan materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad 

medan immateriella tillgångar påvisar ett negativt förhållande (Daszynska-Zygadlo & 

Szpulak, 2012, s. 67; Hall et al., 2004, s. 721; Jong et al., 2004, 1961; Wald, 1999, 164). 

Dock finner Titman och Wessels (1988, s. 17) inget samband mellan tillgångsstruktur 

och belåningsgrad. 

 

Dock har studierna definierat den beroende variabeln skuld på olika sätt (Appendix 1). 

Hall et al. (2004, s. 721) finner att tillgångsstruktur är positivt korrelerad med långfristig 

skuld medan en negativ korrelation återfinnes i relation med kortfristig skuld vilket är 

statistiskt signifikant för samtliga studerade länder. Därjämte finner Daskalakis och 

Psillaki (2008, s. 90-93) att tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad är negativt 

korrelerade vilket kan förklaras av att företag finansierar verksamheten av mer 

kortfristig skuld än långfristig skuld. Företag som består av en större proportion av 

materiella anläggningstillgångar tenderar att vara lågt belånade i jämförelse med företag 

som till största del innehar immateriella tillgångar. Detta kan möjligen förklaras av att 

företaget redan har en stabil källa till avkastning vilket ger möjlighet till intern 

finansiering istället för att bruka externa medel. Booth et al. (2001, s. 118) visar på att 

materiella anläggningstillgångar korrelerar olika med total skuld och långfristig skuld. 

Varav en högre grad av materiella anläggningstillgångar resulterar i en högre långfristig 

skuldkvot men en lägre total skuldkvot. Dessutom skiljer sig sambanden åt mellan 

utvecklingsländerna vilket kan förklaras av olika redovisningsmetoder (Booth et al., 

2001, s. 101) 
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4. Praktisk metod 

 
Detta kapitel ämnar beskriva studiens praktiska tillvägagångssätt. Inledningsvis 

kommer vi redogöra för det valda urvalet, datainsamlingsmetod och databearbetning. 

För att sedan presentera vilka beräkningar som kommer att utföras av nyckeltalen och 

presentera hypoteserna. Eftersom datainsamlingen bygger på en kvantitativ metod 

kommer givetvis studien att genomsyras av statistiska verktyg för att analysera empirin. 

 

4.1 Urvalsmetod 

Enligt Dahmström (2005, s. 54) är det första steget i urvalsprocessen att bestämma vilka 

individer det är som ska ingå i undersökningen, vad som ska undersökas samt hur 

undersökningen ska utföras. Dessa tre frågor ska ej granskas separat utan att de beslut 

som tas gällande dessa frågor ska göras integrerat med varandra. Enligt Eliasson (2013, 

s. 44) kallas vardera representant av populationen för individ oavsett vad populationen 

består av. Dahmström (2005, s. 54) påtalar även att trots att teoretisk vetskap finns om 

hur ett problem ska lösas måste det ofta i praktiken bli en mindre bra lösning på grund 

av kostnads- och tidsbegränsningar. Körner och Wahlgren (2005, s. 13) påtalar att en 

population är den grupp forskaren syftar att ge kunskap om, varav populationen består 

av en mängd individer. 

 

Dahmström (2005, s. 55) förklarar vidare att populationen innehåller de element som 

önskas undersökas, varav målpopulationen är den population som idealt skall studeras. 

Denna målpopulation bör finnas inom den ram som består av urvalsenheterna studien 

ämnar undersöka. Körner och Wahlgren (2005, s. 22-23) poängterar att storleken på 

populationen samt vad som ska undersökas måste beaktas vid val av vilken typ av 

urvalsmetod studien ska använda. Ett sannolikhetsurval skall användas när man vill ge 

alla individer i populationen samma sannolikhet att delta i undersökningen. Ett 

sannolikhetsurval ger en möjlighet att beräkna den statistiska felmarginalen och med 

den förklaringen kan ett uttal om hela populationen göras. 

 

När populationen är liten menar Dahmström (2005, s. 64) samt Körner och Wahlgren 

(2005, s. 21) att samtliga individer i populationen bör studeras, detta kallas för att utföra 

en totalundersökning. Det förefaller sig omotiverat för denna studie att genomföra något 

annat än en totalundersökning och därmed undersöka alla företag i målpopulationen. Ett 

snävare urval skulle innebära att resultatet inte skulle bli lika representativt samt att 

generaliserbarheten och trovärdigheten minskar. Ett problem kan uppstå om ramen inte 

täcker populationen, detta kan leda till systematiska fel, dock utför vi en 

totalundersökning vilket innebär att samtliga företag inom urvalet kommer undersökas 

varav vi blir varken drabbade av över- eller undertäckning. 

 

Vår målpopulation består av de aktiva företagen som är listade i Danmark, Finland, 

Norge och Sverige. För att tillgå vårt sekundärdata använde vi oss av databasen 

Thomson Reuters Datastream. Som vi nämnt i våra avgränsningar krävs det för studien 

att bolagen är noterade, företagen är av icke finansiell karaktär, innehar tillgänglig 

finansiell data för de fem senaste räkenskapsåren (2009-2013) samt utgör en omsättning 

om minst 500 000 SEK.   
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Vi utesluter de industrier som innefattar finansiella bolag på grund av de olikheter som 

återfinnes i årsrapporterna och i kapitalstrukturen. Exempelvis kan ett investeringsbolag 

utan årlig omsättning ändock erhålla stora belopp i ränteintäkter vilket skulle förvränga 

våra resultat. Rajan och Zingales (1995, s. 1424) argumenterar vidare att banker inte är 

finansierade på samma sätt som vanliga bolag då deras tillgångar utgörs av lån till andra 

aktörer. De förklarar även att de finansiella instituten har innestående kapitalkrav vilket 

starkt påverkar deras skuldsättning. Ytterligare stöd för att utesluta denna industri 

återfinnes i flertalet studier vi analyserat i tidigare empiri (Daskalakis & Psillaki, 2012, 

s. 90; Daszynska-Zygadlo & Szpulak, 2012, s. 62; Jong et al., 2008, s. 1956; Lemmon et 

al., 2008, s. 1586; Rajan & Zingales, 1995, s. 1424). 

 

Vi baserar studien på en femårig tidsperiod vilket ger oss den största mängden 

tillgängligt data för varje land. Dessutom har de tidigare studierna vi granskat även 

använt en femårig tidsperiod vilket gör att vi finner stöd för den aktuella tidsramen. 

Rajan och Zingales (1995, s. 1423) granskar år 1987-1991, Wald (1999, s. 162) 

undersöker år 1993-1997 och Jong et al. (2008, s. 1955) testar på år 1997-

2001.  Daskalakis och Psillaki (2012, s. 88) använder sig av en femårig period 

bestående av åren 1998-2002. Som synes har dessa studier utförts på olika tidsperioder 

men vår studie särskiljer sig från dessa då vi använder oss av det senast tillgängliga 

datat. 

 

Begränsningen för omsättningen sätts för att utesluta de bolag som inte bedriver 

betydande verksamhet och ändå kan vara noterade på aktiemarknaden. Detta görs för att 

eliminera icke aktiva företag. 

 

4.2 Forskningsdesign 
Forskaren utför antingen en observationsstudie eller en experimentell studie beroende 

på studiens faktiska syfte förklarar Lantz (2014, s. 25-26). En observationsstudie 

studerar den faktiska omvärlden och grundar sig på vad som är fakta där data samlas in 

och syftet är att undersöka relationen mellan faktorer och resultat. En experimentell 

studie utgår däremot från experiment för att testa orsak och verkan där forskaren aktivt 

bestämmer vilka villkor som råder. Den aktuella studien går under benämningen 

observationsstudie eftersom undersökningen baseras på finansiella nyckeltal som utgörs 

av sekundärdata. Vi som forskare påverkar därmed inte resultatet vilket överensstämmer 

med det objektiva synsättet. 

 

Vidare förklarar Lantz (2014, s. 27-28) att beroende på tidsaspekt finns det två olika 

studier, retrospektiva studier som blickar bakåt i tiden, respektive prospektiva studier 

som blickar framåt i tiden. Den aktuella studien baseras på historiskt data vilket innebär 

att studien baseras på data som redan har ägt rum därför utför vi en retrospektiv studie. 

För att öka studiens trovärdighet ämnar vi undersöka om observationen håller över tid. 

Därav utför vi en särskild typ av tidsseriestudie som kallas paneldata. Detta innebär att 

varje individ i målpopulationen med avseende på flera variabler studeras vid flera 

tillfällen under den valda tidsramen. Motsatsen till en tidsseriestudie benämns 

tvärsnittsstudie vilket innebär att varje individ observeras endast en gång. Det krävs 

även att studien är balanserad, det vill säga att samtliga individers variabler undersöks 

under samtliga tidpunkter, vilket vi haft i åtanke under bortfallsanalysen. 
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4.3  Datainsamlingsmetod och databearbetning 
Enligt Winter (1992, s. 53) kallas det insamlade datat för rådata, vilket måste bearbetas 

för att kunna sortera ut eftersökt information. Databearbetningen har två syften, att 

skapa en överskådlig bild över datamängden för att veta vad som finns att tillgå, samt 

att i den mån det är möjligt fastställa materialets reliabilitet, validitet och relevans för att 

säkerställa resultatet. Endast nödvändiga tal med information som belyser 

problemställningen bör sorteras ut och komplicerade metoder och uträkningar ökar 

risken för felande resultat. Därför har vi valt att endast sortera ut den finansiella 

information som krävs för att kalkylera nyckeltalen och använt en metod som vi känner 

oss trygga med. 

 

Hårddata lämpar sig bäst för statistisk bearbetning menar Winter (1992, s. 54). En 

statistisk bearbetning utförs i syfte att sortera ut de siffror som bäst besvarar 

problemställningen. Deskriptiv statistik används för att besvara problemformuleringen 

med siffror medan en statistisk testning utförs för att testa slutsatsen. För att besvara 

problemformuleringen har statistikprogrammet ”Statistical Package for the Social 

Sciences” (SPSS) använts då det anses vara ett att de mest frekvent använda 

programmen vid universitet runt om i världen (Körner & Wahlgren, 2005, s. 25). 

 

Sekundärdatat har laddats ner från Thomson Reuters Datastream till Excel där vårt 

rådata för varje företag sorteras in efter år under flikar. Vi använde oss av denna databas 

då den samarbetar med Worldscope som tillhandahåller oss information från företags 

årsredovisningar världen över. Data från Worldscope har använts av exempelvis 

Gleason et al. (2000) samt Wald (1999) vilket tryggar valet av databas. Historiska data 

har insamlats från år 2009 till 2013. Variablerna lönsamhet, tillgångsstruktur, 

företagsstorlek och tillväxt har sedan manuellt beräknats utifrån bestämda formler som 

är baserade på tidigare studier. För att säkerställa att Thomson Reuters Datastream har 

inhämtat korrekt information har några stickprov företagits för att se om datat 

överensstämmer med företagets årsredovisning. 

 

För studiens replikerbarhet är det nödvändigt att vi redogör för hur vi samlat in vårt 

data. Vi har via Thomson Reuters Datastream använt oss av Datastream Navigator för 

att filtrera fram de urvalslistor vi kommer använda för att hämta hem nödvändig 

information. Vi har valt att endast granska bolag som har respektive aktiemarknad som 

sin huvudmarknad, Copenhagen, Helsinki, Oslo och Stockholm stock exchange valdes 

ut för varje land. Därefter sorterade vi ut aktiva bolag. För att exkludera eventuella A- 

och B-aktier för bolag valde vi även filtret “Primary Quote” vilket innebär att endast 

den mest likvida aktien för bolaget inkluderas i studien, detta för att undvika dubbletter 

av variabler. Slutligen filtrerades val av instrument, det egna kapitalet, samt “Major 

Securities” vilket innebär att aktien inkluderas endast om det handlar om dennes 

primärmarknad. För att möjliggöra avgränsningen för företag inom den finansiella 

branschen användes även ”Industry Name” (ICBIN), vilket gav oss en tydlig gruppering 

där vi enkelt kan exkludera finansiella bolag under kategorin “Financials”. Ytterligare 

information om vilka koder som har använts för att hämta hem vårt data återfinnes i 

appendix 2 som beskriver urvalsprocessen. 

 

För att möjliggöra att beräkna tillväxten under samtliga fem år behövde vi addera 

vardera företags omsättning för år 2008. Vid inhämtning av vårt data för 2008 var det 

några företag som föll utanför ramen med tillgängligt data. För att hantera dessa bortfall 

har vi valt att utföra en imputation av datat vi redan samlat in för företaget. Detta har 
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utförts med hjälp av en genomsnittsmetod vilken beskrivs av Studenmund (2014, s. 

363) där medelvärdet av tillväxten som kalkylerats har utgjort basis för tillväxten år 

2009.  

 

Utifrån den deskriptiva statistiken kunde vi till en början utläsa ett fåtal höga 

standardavvikelser varav vi valde att undersöka dessa företag närmre. Vi konstruerade 

histogram för vardera variabel i respektive land och kunde då urskilja att extremvärden 

förelåg vilket kan leda till att resultatet blir snedvridet enligt Green (2012, s. 140). Vi 

valde att inte rensa bort dessa eftersom vi ämnar utföra en totalundersökning samt att 

hålla en balanserad panel. En utrensning hade inneburit att dessa företag hade behövts 

eliminerats från urvalsramen och bortfallet hade då blivit större. Barnett och Lewis 

(1984, s. 33) förklarar att ”Winsorization” kan utövas på data med extremvärden, detta 

innebär att data utanför den 1:a och 99:e percentilen antar samma värde som den 1:a 

respektive 99:e percentilen. På detta sätt har vi förhindrat att våra data blivit 

missvisande på grund av extremvärden.  

 

4.4 Bortfall 
Winter (1992, s. 37) förklarar att ett bortfall innebär att det ursprungliga urvalet blir 

ofullständigt i och med att tillgänglig data inte har kunnat hittas. Dessa variabler bör då 

undersökas för att se om det beror på speciella egenskaper eller om det sker 

slumpmässigt. Enligt Lantz (2014, s. 173) är det viktigt att genomföra en bortfallsanalys 

genom att specificera bortfallets storlek och diskutera eventuella konsekvenser. Detta 

utförs för att kvalitetssäkra resultatet.   

 

Datamängden filtrerades ut från databasen Thomson Reuters Datastream, dock har vissa 

företag utan tillgängligt data sorterats med i urvalet varav dessa har raderats manuellt. 

Detta har gjorts för att säkerställa att vår studie baseras på en balanserad panel vilket 

innebär att vardera individs variabler studeras årligen, studien hade blivit obalanserad 

om vi hade tagit med vissa individer en del år och uteslutit dem andra år på grund av att 

data saknas. Enligt Bell (2006, s. 152) bör det strävas efter ett så litet bortfall som 

möjligt eftersom stora bortfall kan resultera i snedvridna resultat. Studien har därför en 

tidsbegränsning om fem år för att minska risken att allt för många företag faller ur 

urvalskriterierna samt att ett fåtal värden har tagits fram genom imputation.  

 

När vi har hämtat hem vårt data har vi manuellt sorterat datamängden för att sålla bort 

icke relevant material. Efter vår filtrering för minst 500 000 SEK i omsättning samt att 

bolaget ska erhålla tillgänglig finansiella data för åren 2009-2013 och rensat bort 

industrin “Financials” återstår det 99 bolag i Danmark, 101 i Finland, 129 i Norge samt 

255 bolag i Sverige. Då studien baseras på skuldsättningsgraden i bolaget har även de 

bolag där skulderna ej kopplats in via Worldscope eliminerats från datat. I vårt urval 

återfinns även en del bolag som inte har någon skuld överhuvudtaget under tiden. Vissa 

företag som har eliminerats kan tänkas ha en intern bank inom koncernen och därav 

inga lån eller lånar från aktieägarna i form av företagsobligationer eller preferensaktier. 

Detta gör att bolaget inte går att undersöka då vi granskar förändring av 

skuldsättningsgrad i korrelation till övriga kontrollvariabler och därmed utesluts även 

dessa företag från studien. Eftersom vi strävar efter en balanserad panel har företag med 

obalanserad information under åren sorterats bort vilket utgör en stor del av det totala 

bortfallet. Detta innebär således att företag med brutet räkenskapsår har eliminerats. När 

vi upprätthåller en balanserad panel kan vårt data lida av ”Survivor bias” som enligt 
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Greene (2012, s. 544) betyder att vi exkluderat relevanta individer ur populationen. 

Detta bortfall har vi tagit hänsyn till då viktiga individer av populationen kan ha fallit 

bort. 

 

Ovan nämnda datainsamling och rensning har gett oss ett totalt antal observationer på 

2245 (2920) i samtliga länder. Antalet individer i populationen efter bortfallet var 79 

(99) i Danmark, 96 (101) i Finland, 100 (129) i Norge och 174 (255) i Sverige. Antalet 

individer innan bortfallet kan utläsas inom parentesen. Det totala bortfallet uppmättes 

till 23 %. Förtydligande av procentuellt bortfall per land och antal observationer per 

land samt år återfinnes i appendix 4 där vi presenterar en bortfallsanalys. En bifogad 

lista på företag i urvalet återfinnes i appendix 5.  

 

Enligt Jacobsen et al. (2002, s. 362) anses ett bortfall om 50 % vara tillfredställande, ett 

bortfall om 40 % anses vara bra och materialet är fortfarande dugligt medan ett bortfall 

på 30 % anses vara mycket bra. Eftersom det totala bortfallet i den aktuella studien är 

23 % anser vi bortfallet vara acceptabelt. Dessutom begränsar Demirguc-Kunt och 

Maksimovic (1999, s. 298) sin studie till att acceptera länder som innehar cirka 40 

företag som faller inom ramen för deras kriterier. Den aktuella studien överskrider detta 

mått med råge, vilket gör att bekvämlighet inför de statistiska testen kan åtnjutas. 

Eftersom vi har sorterat bort data manuellt kan den mänskliga faktorn bidragit till att fel 

i sorteringen har uppstått. Genom att vi båda varit engagerade i databearbetningen har vi 

genomgående övervakat varandra samt kontrollerat den andres databearbetning för att 

undvika manuella fel. Dock bör nämnas att risken för eventuella fel kvarstår då vi ej kan 

ställa oss hundra procent säkra till att urvalet skett felfritt. Detta bör ej ha påverkat 

resultatet. 

 

4.5 Definition av variabler 
Nedan återfinnes de variabler vi använder vid undersökningen samt definierar hur vi 

väljer att beräkna dem. Först definieras den beroende variabeln långfristig 

skuldsättningsgrad och därefter de fyra oberoende variablerna. 

 

4.5.1 Skuldsättningsgrad 

Begreppet skuldsättningsgrad definieras olika i tidigare empiri. Titman och Wessels 

(1988, s. 7) finner att det endast är små skillnader mellan marknadsvärdet och det 

bokförda värdet på grund ut av den starka korrelationen emellan dem, vilket talar för 

användning av det bokförda värdet. Myers (1984, s. 586) konstaterar däremot att det 

bokförda värdet ger ett verkligare värde än marknadsvärdet. I linje med vår 

objektivistiska verklighetssyn väljer vi att endast analysera det bokförda värdet då 

marknadsvärdet kan fluktuera och ej återspegla det verkliga värdet. Flertalet studier 

använder det bokförda värdet, bland annat Daskalakis och Psillaki (2008, s. 91) samt 

Hall et al. (2004, s. 716). Övriga studier som använt detta återfinnes i appendix 1. Den 

långfristiga skulden som hämtas hem inkluderar all form av skuld som ej behöver 

betalas de närmsta tolv månaderna, inkluderat konvertibel skuld, enligt specifikation 

från Thomson Financial (2007, s. 355).  

 

Den skuldsättningsgrad som anses visa företagets kapitalstruktur ur dess rätta vinkel är 

den långfristiga skuldsättningsgraden menar Rajan och Zingales (1995, s. 1428). 

Författarna förklarar att den totala skuldsättningsgraden ger en missvisande bild över 

företagets ställning då konkurstecken ej kan utläsas samt att de kortfristiga skulderna 
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inkluderas vilka består av bland annat leverantörsskulder. Hall et al. (2004, s. 717) 

menar att den totala skuldsättningsgraden döljer även vissa motsatta korrelationer, 

såsom tillgångsstrukturen som bör korrelera positivt med långfristig skuld och negativt 

med kortfristig skuld. Även Wald (1999, s. 166) diskuterar detta och säger att den 

långfristiga skulden ger en stabilare bild över läget än att inkludera de kortfristiga 

skulderna som kan ändras på kort tid. Den långfristiga skuldsättningsgraden används i 

flertalet studier vilket gör att vi finner empiriskt stöd för användandet av variabeln, se 

appendix 1. Hädanefter syftar vi på långfristig skuld då vi skriver skuldsättningsgrad. 

Långfristiga skulder kommer att kalkyleras i relation med de totala tillgångarna. Se 

definition 1 nedan. 

 

SkuldsättningsgradLS = Långfristig skuld / bokfört värde av totala tillgångar 

 

Användandet av det bokförda värdet istället för marknadsvärdet av de totala 

tillgångarna är för att undvika misstaget att nyttja felaktiga värden vid jämförelse mellan 

variablerna, detta säger Berk och DeMarzo (2014, s. 41) är ett vanligt misstag vid 

analys av företag. Denna studie har detta i åtanke för att undvika missvisande resultat på 

grund av misstag i beräkningen och vi kommer därmed att använda bokfört värde av 

totala tillgångar i samtliga variabler där tillgångar ingår. 

 

4.5.2 Lönsamhet 

Lönsamhet är ett mått på företagets finansiella resultat i förhållande till dess tillgångar. 

För att beräkna detta förhållande måste således ett nyckeltal som utgörs av ett 

rörelsemått divideras med ett tillgångsmått. 

 

Det vanligaste måttet för att beräkna lönsamhet i de granskade studierna är räntabiliteten 

på totalt kapital (Booth et al., 2001, s. 103; Daskalakis & Psillaki, 2008, s. 91; Rajan & 

Zingales, 1995, s. 1453; Titman & Wessels, 1988, s. 6; Wald, 1999, s. 172; Yazdanfar 

& Ödlund, 2010, s. 378). Vi ämnar efterfölja dessa studier och kommer också att 

applicera räntabilitet på totalt kapital som vårt lönsamhetsmått. Detta räknas ut genom 

att använda rörelseresultatet före skatt i relation till de bokförda totala tillgångarna. Se 

definition 2 nedan. 

 

Lönsamhet = Resultat före finansiella poster (EBIT) / bokfört värde av totala tillgångar 

 

4.5.3 Tillväxt 

Genomgående i de studier vi analyserat finns det två huvudsakliga sätt att analysera 

företagets tillväxt. Antingen används ett genomsnitt över tid där omsättning är den 

variabel som granskas vilket är vanligt förekommande i tidigare empiri (Abor et al., 

2011, s. 293; Daskalakis & Psillaki, 2008, s. 91; Yazdanfar, 2008, s. 10). Hall et al. 

(2004, s. 717) beräknar tillväxt som den procentuella förändringen av omsättningen 

under de senaste tre åren. Medan Wald (1999, s. 172) beräknar på en femårig 

genomsnittlig omsättning. Med omsättning avses den totala årliga försäljningen. 

 

Ett annat alternativ är att definiera tillväxtmöjlighet som marknadsvärdet av totala 

tillgångar genom bokfört värde av totala tillgångar (Booth et al., 2001, s. 101; Jong et 

al., 2008, s. 1956; Rajan & Zingales, 1995, s. 1453). Dock argumenterar Wald (1999, s. 

182) att användningen av marknadsvärdet av totala tillgångar gentemot bokförda totala 

tillgångar snarare är ett tecken på framtida tillväxt än nuvarande tillväxt. 
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Då vi ämnar analysera bolagen i nutid anser vi det vara mest relevant att använda oss av 

omsättningens tillväxt. Se definition 3 nedan. 

 

Tillväxt = (Omsättning år T1 - Omsättning år Tt-1) / Omsättning år Tt-1 

 

4.5.4 Företagsstorlek 

Storleken på ett företag beräknas som den naturliga logaritmen av försäljningen vilket är 

en erkänd approximation från tidigare studier (Booth et al., 2001, s. 102; Daskalakis & 

Psillaki, 2008, s. 91; Daszynska-Zygadlo & Szpulak, 2012, s. 63; Gleason et al., 2000, 

s. 188; Jong et al., 2008, s. 1956; Rajan & Zingales, 1995, s. 1451; Titman & Wessels, 

1988, s. 6). Det bör nämnas att den logaritmerade försäljningen inte är genomgående 

använd och vissa studier har även testat på logaritmerade totala tillgångarna (Abor et al., 

2011, s. 298; Hall et al., 2004, s. 717; Mackay & Phillips, 2005, s. 1448; Wald, 1999, s. 

173; Yazdanfar & Ödlund, 2010, s. 377). 

 

Daskalakis och Psillaki (2008, s. 91) förklarar att variabeln logaritmeras för att utjämna 

skillnader som kan bero på stor variation som kan återfinnas i företagens storlek varav 

spridningen blir mer normalfördelad. Bäggedera beräkningssätten är näst in till lika 

vanligt förekommande utan att dessa studier har motiverat för vald metod. Huang och 

Song (2006, s. 19) finner att den naturliga logaritmen av försäljning respektive totala 

tillgångar är starkt korrelerade med en korrelationskoefficient på 0,79 vilket betyder att 

endera metod är ett bra mått av företagets storlek. 

 

Vi ställer oss frågan vilket mått vi anser vara mest tillämpligt för att reflektera företagets 

storlek och finner försäljning vara mer korrekt än totala tillgångar. Ett företag kan växa 

genom extern finansiering och belåna sig och därmed öka de totala tillgångarna. Dock 

är ett företags försäljning avgörande för dess överlevnad i det långa loppet varav vi 

finner att detta ger en mer representativ bild för storleksmåttet. Se definition 4 nedan. 

 

Företagsstorlek = ln (försäljning) 

 

4.5.5 Tillgångsstruktur 

De två pionjärerna Titman och Wessels (1988, s. 3) beräknar tillgångsstrukturen med 

två indikatorer. Varav antingen andelen immateriella anläggningstillgångar av totala 

tillgångar eller andelen inventarier plus brutto av fabriksanläggningar och utrustning, 

även kallat materiella anläggningstillgångar, divideras med totala tillgångar. Flertalet 

studier definierar tillgångsstruktur som förhållandet mellan materiella 

anläggningstillgångar och bokfört värde på totala gångar varav detta också kommer att 

göras i den aktuella studien (Daskalakis & Psillaki, 2008, s. 91; Daszynska-Zygadlo & 

Szpulak, 2012, s. 65; Hall et al., 2004, s. 717; Jong et al., 2008, s. 1956; Rajan & 

Zingales, 1995, s. 1451; Titman & Wessels, 1988, s. 3; Wald, 1999, s. 165). Se 

definition 5 nedan. 

 

Tillgångsstruktur = Materiella anläggningstillgångar / Totala tillgångar 

4.6 Utvecklande av hypoteser 
Modigliani och Miller (1958) påstår att företagets värde är oberoende av dess 

kapitalstruktur. I ett senare skede hävdar Modigliani och Miller (1963) att ett företag bör 

inneha en hög grad av skuld för att tillgodogöra sig effekten av skatteskölden och 

således ökar dess värde. Myers (1984) förklarar genom trade off-teorin att fördelarna 
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från ett lån måste vägas mot att konkursrisken ökar varav det inte alltid är fördelaktigt 

att inneha en hög skuldsättningsgrad. Baserat på tidigare forskning utvecklar Myers 

(1984) pecking order-teorin och förklarar att ett företag väljer att finansiera sig utifrån 

ett visst rankningssystem där först interna medel används, därefter av banklån, och 

slutligen via nyemission av eget kapital. Jensen och Meckling (1976) har utvecklat 

agentteorin och menar på att agentkostnader uppstår då agenten inte agerar utifrån 

principalens önskemål. Höga lån bidrar till konflikter mellan kreditgivare och 

aktieägare. Vi kan således konstatera att det råder en viss oenighet om hur ett företags 

kapitalstruktur bör vara konstruerad varav vi finner det lämpligt att undersöka vilka 

teorier vi finner stöd för i respektive land.  

 

Flertalet teorier och tidigare empiri diskuterar skuldsättningsgraden i förhållande till 

olika företagsspecifika faktorer. Vissa teorier motsäger varandra varav vidare analys 

kommer påvisa vilken teori vi finner stöd för. Därmed testas vilken teori som bäst 

förklarar ett företags kapitalstruktur. Genom att formulera hypoteser utifrån valda 

teorier kommer vi att kunna dra slutsatser från det data vi applicerar på studien. 

Hypoteserna ämnar redogöra för om det existerar ett förhållande mellan vardera 

företagsspecifik faktor och skuldsättningsgraden. Vi kommer ställa hypoteser, vilket 

kan ses som våra antaganden. Vi kommer följaktligen presentera en underhypotes för 

vardera faktor för att undersöka det teoretiska sambandet för att sedan formulera en 

huvudhypotes för att besvara studiens huvudsyfte. 

 

Körner och Wahlgren (2005, s. 122) förklarar att i första hand ställs en nollhypotes och 

till den en mothypotes. Enligt Eliasson (2013, s. 102) säger nollhypotesen att det inte 

existerar något samband mellan de analyserade variablerna medan mothypotesen, kallad 

för en arbetshypotes påstår det motsatta. Då vår studie ämnar jämföra mellan länderna 

bör hypoteser gällande företagsfaktorerna ställas för att undersöka om det först och 

främst existerar ett samband. Om inte landstillhörighet påverkar kapitalstrukturen bör en 

uniform korrelation kunna påvisas mellan variablerna för respektive land. Detta 

tankesätt överensstämmer med Hall et al. (2004, s. 715) samt Daskalakis och Psillaki 

(2008, s. 92) som utgår från att korrelationsgraden bör överensstämma oavsett land. 

 

Flertalet studier ställer inga tydliga hypoteser som exempelvis Daskalakis och Psillaki 

(2008), Rajan och Zingales (1995) samt Titman och Wessels (1988) som direkt utgår 

från vad de olika teorierna förutspår och testar olika samband. Yazdanfar och Ödlund 

(2010, s. 377) samt Hall et al. (2004, s. 715-716) formulerar hypoteserna utifrån att det 

existerar ett positivt samband kontra ett negativt samband mellan respektive oberoende 

variabel och den beroende variabeln kortfristig respektive långfristig skuld. Denna 

studie ämnar dock inte undersöka relationen till kortfristig skuld. Jong et al. (2008, s. 

1960) testar 23 hypoteser varav hypoteserna förutspår positivt respektive negativt 

samband för vardera variabel, uniform korrelation oavsett land samt testar på direkta 

och indirekta landspecifika faktorer. Vi väljer att modifiera dessa hypoteser genom att 

formulera dem efter vad metodteorin förespråkar där vi väljer en nollhypotes som 

hävdar att inget samband existerar och en arbetshypotes som säger att det finns ett 

samband.  

 

Regressionsanalysen kommer sedan påvisa om det således existerar ett positivt eller 

negativt samband. Detta gör vi i likhet med Daszynska-Zygadlo och Szpulak (2012, s. 

62) som grundar deras hypoteser på bakomliggande teori och uttrycker därmed att det 
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existerar ett förhållande mellan vardera koefficient. Vilket förhållande som råder kan 

sedermera utläsas. 

 

4.6.1 Underhypotes - Lönsamhet 

Trade off-teorin hävdar att lönsamma företag i större utsträckning har möjlighet till 

högre belåning och därför leder detta till ett positivt förhållande mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. Motsatt menar pecking order-teorin att ett lönsamt företag har 

möjlighet att bruka intern finansiering vilket skulle innebära ett negativt samband med 

skuldsättningsgraden. Agentteorin förklarar att agentkostnaderna minskar genom att i 

den mån det är möjligt undvika extern finansiering vilket tillika förutspår ett negativt 

samband. 

 

I likhet med Daskalakis och Psillaki (2008, s. 91) samt Hall et al. (2004, s. 714) väntar 

vi oss ett negativt förhållande mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad eftersom ett 

företag med hög lönsamhet har möjlighet till intern finansiering framför extern.  

 

H1A: Det föreligger inget förhållande mellan ett företags lönsamhet och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

H1B: Det föreligger ett förhållande mellan ett företags lönsamhet och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

4.6.2 Underhypotes - Tillväxt 

Pecking order-teorin utgår från att ett företag i tillväxtfasen väljer att finansiera sig 

genom belåning varav ett positivt förhållande till belåningsgraden kan förutspås. 

Agentteorin säger däremot att ett negativt förhållande bör väntas eftersom ett företag 

bör välja att finansiera tillväxten med interna medel för att undvika agentkonflikter 

mellan ägarna och kreditgivarna. 

 

Vi förväntar oss att ett samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxt kommer att 

föreligga, dock kan vi vänta oss antingen ett positivt eller negativt förhållande mellan de 

två variablerna. Enligt Daskalakis och Psillaki (2008, s. 90) skapar tillväxt ett ändrat 

värde på företaget vilket ses som riskfyllt och det blir då svårare att få ett lån beviljat. 

Medan ett stabilt företag lättare kan erhålla finansiering av extern part. Likaså hävdar 

Myers (1977, s. 150) att företag i tillväxtfasen har lägre skuldsättningsgrad. Daskalakis 

och Psillaki (2008, s. 90) lyfter också fram att ett företag som växer är i behov av 

kapital och kan då behöva extern finansiering vilket skulle innebära ett positivt 

förhållande.  

 

H2A: Det föreligger inget förhållande mellan ett företags tillväxt och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

H2B: Det föreligger ett förhållande mellan ett företags tillväxt och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

4.6.3 Underhypotes - Företagsstorlek 

Trade off-teorin utgår från att ett stort bolag antas vara mer diversifierat vilket leder till 

att riskerna sprids mer. Denna riskminskning innebär således en högre chans till beviljat 

lån. Även agentteorin menar att agentkonflikten minskar i och med att sannolikheten för 
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kreditgivarna att återfå betalning ökar i och med storleken på företaget. Enligt trade off-

teorin och agentteorin bör således ett positivt förhållande erhållas mellan företagsstorlek 

och skuldsättningsgrad. 

 

I enhällighet med Daskalakis och Psillaki (2008, s. 91) samt Hall et al. (2004, s. 715) 

förväntar vi oss ett positivt förhållande mellan företagsstorlek och skuldsättningsgraden. 

Detta motiveras av följande tre anledningar. Storleken är nära relaterad till risk och 

därmed även konkurskostnader. Större företag anses vara mindre riskfyllda eftersom de 

tenderar att vara mer diversifierade vilket minskar konkursrisken. Likaså tenderar större 

företag erhålla lägre transaktionskostnader som är relaterade till belåning. Slutligen har 

även större företag en högre grad av transparens i organisationen och en god spridning 

av finansiell information vilket minskar informationskostnader. 

 

H3A: Det föreligger inget förhållande mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad. 

 

H3B: Det föreligger ett förhållande mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad. 

 

4.6.4 Underhypotes - Tillgångsstruktur 

Trade off-teorin och agentteorin hävdar att ett företags tillgångsstruktur påverkar dess 

kapitalstruktur. En större mängd materiella anläggningstillgångar kan användas som 

säkerhet vid ett lån och därav erbjuds en möjlighet till högre skuldupptagning. Det bör 

således enligt dessa teorier existera ett positivt förhållande mellan tillgångsstruktur och 

skuldsättningsgrad. 

 

Daskalakis och Psillaki (2008, s. 90) hävdar att tillgångsstruktur är nära relaterat med 

kostnader som uppstår i och med finansiell torka. Ett företag bestående av immateriella 

tillgångar kommer i detta fall drabbas av högre kostnader än ett företag som innehar 

investeringar i bland annat land och maskiner. Scott (1976, s. 39-40) menar på att 

materiella tillgångar kan användas för att erhålla säker skuld eftersom dessa tillgångar 

kan användas som säkerhet för lånet. I enighet med dessa studier förväntar vi oss ett 

positivt förhållande mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgraden. Daskalakis och 

Psillaki (2008, s. 90) beskriver att ett negativt förhållande kan bero på att företaget 

brukar mer kortfristig än långfristig skuld men den aktuella studien kommer inte att 

undersöka förhållandet jämtemot kortfristig skuld. 

 

H4A: Det föreligger inget förhållande mellan ett företags tillgångsstruktur och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

H4B: Det föreligger ett förhållande mellan ett företags tillgångsstruktur och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

4.6.5 Huvudhypotes - Likalydig korrelation över landsgränser 

Då vi i problemformuleringen ifrågasätter om de fyra diskuterade företagsspecifika 

faktorerna påverkar skuldsättningsgraden på samma sätt i de studerade länderna ställer 

vi oss nedanstående hypotes. Nollhypotesen påstår att landstillhörighet inte har någon 

effekt på hur de företagsspecifika faktorerna påverkar skuldsättningsgraden medan 

mothypotesen menar att landstillhörighet är ytterligare en faktor som förklarar 

skuldsättningsgraden. Kan vi acceptera mothypotesen kan vi se att skillnader mellan de 

olika länderna föreligger och därmed se att de företagsspecifika faktorerna inte påverkar 

skuldsättningsgraden på samma sätt.  
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Denna hypotes ställs i likhet med Hall et al. (2004, s. 715) samt Daskalakis och Psillaki 

(2008, s. 92) som vill undersöka om korrelationsgraden överensstämmer. Jong et al. 

(2008, s. 1955) menar på att ett vanligt antagande är att determinanterna av 

skuldsättningsgraden ska vara lika över länder men förkastar denna hypotes efter 

utförandet av statistiska test. Gleason et al. (2000) har visserligen grupperat länderna 

efter kulturell tillhörighet när ett kluster har bildats för att sedan undersöka 

kapitalstrukturen. Genom att göra detta antar författarna att en enstämmighet råder 

bland determinanterna länderna emellan. Eftersom de nordiska företagen opererar under 

likartade villkor, lagar och skatteregler ställer vi en nollhypotes som ämnar besvara om 

landstillhörighet inverkar på skuldsättningsgraden.  

 

H5A: Landstillhörighet är inte en faktor som påverkar skuldsättningsgraden.  

 

H5B: Landstillhörighet är en faktor som påverkar skuldsättningsgraden.  

 

4.7 Statistiska verktyg och modellbyggande 
Enligt Johansson (2011 s. 147) används statistiska verktyg för att införliva ett 

sannolikhetsargument som en del av den statistiska förklaringen. Ett fenomen kan 

därmed inte strängt förklaras men det kan förklaras utifrån en viss sannolikhet. De 

statistiska verktygen använder vi för att förklara relationen mellan de företagsspecifika 

variablerna och skuldsättningsgraden och för att avgöra om resultatet är signifikant.   

 

Studien kommer att baseras på forskning av Daskalakis och Psillaki (2008) samt Hall et 

al. (2004) genom att utföra liknande statistiska undersökningar. För varje enskilt land 

kommer en multipel regression att utföras för att undersöka om det existerar ett 

samband mellan de förklarande variablerna och skuldsättningsgraden. Därefter kommer 

det samlade paneldatat för alla länder användas i en regression där dummyvariabler för 

varje land sätts in. I denna regression kommer Norge vara den jämförande variabeln för 

dummyvariablerna. 

  

4.7.1 Paneldata 

Enligt Studenmund (2014, s. 364) utgör en kombination mellan tvärsnittsdata och 

tidsseriedata en enda datagrupp, kallat paneldata. Syftet med detta är att få tillgång till 

analyser som inte kan göras då man använder tidsserie- eller tvärsnittsdata 

separat.  Exempelvis skulle vår studie inneha en femtedel av de totala observationerna 

om vi ej tillämpade tidsseriedata. Att kombinera en tidsserie med tvärsnittsdata ger oss 

därför ett större antal observationer vilket resulterar i ökat förtroende för studiens 

resultat. Då vi analyserar paneldata är det enligt Greene (2012, s. 383) även möjligt att 

beakta heterogenitet mellan individerna i vår population. Baltagi (2001, s. 5) upplyser 

att paneldata ser individer så som företag eller länder som heterogena vilket betyder att 

de kan skiljas åt. Vidare nämner Greene (2012, s. 383) att paneldata är vanligt 

förekommenade vid studier som innehar mycket data hos många individer och över 

tidsperioder. Greene (2012, s. 388) förklarar att när en studie innehar tillgängligt data 

för flertalet perioder kallas detta för fixerat paneldata. 

 

Daskalakis och Psillaki (2008, s. 91) beskriver flertalet fördelar med att använda 

paneldata. Först och främst minskar kollineariteten mellan de förklarande variablerna 

vilket ger bättre ekonometriska skattningar. Paneldata tar även hänsyn till 
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heterogeniteten vilket är av betydelse för denna studie eftersom vi ämnar undersöka 

effekten av de företagsspecifika faktorerna emellan olika länder. Slutligen ger även 

paneldata möjligheten till att studera dynamiska effekter eftersom det ständigt sker 

förändringar över tid. Förutom ovannämnda fördelar beskriver även Baltagi (2001, s. 6-

7) att paneldata ger fler frihetsgrader och bättre effektivitet samt mer variation och 

därmed mer informativ data som leder till att bättre estimeringar kan utföras. Paneldata 

kan mäta effekter som ej detekteras av enskilda tvärsnitt- eller tidsseriedata samt att mer 

avancerade förhållanden kan testas. Paneldata behandlas dessutom oftast på en 

mikronivå vilket innebär att variablerna korrekt kan mätas och att risken för potentiella 

fel minskar. 

 

Baltagi (2001, s. 7-9) förklarar tillika att det finns ett fåtal nackdelar med att använda 

paneldata. Det kan uppstå problem med insamlingen av datat om populationen man 

önskar täcka inte blir komplett eller att ett antal svar vid en panelundersökning uteblir. 

Mätningsfel kan uppstå då respondenten inte förstår en fråga, minns fel, avsiktligt 

förvränger svaret eller om undersökning utförs på fel individer. Om tilltänkta individer 

uteblir från panelen genom att de vägrar svara eller att en enhet är frånvarande eller att 

respondensen sker i vågor under mätperioden. Slutligen testas paneldata ofta på kortare 

tidperioder och det skulle vara kostsamt att förlänga tidsspannet eftersom bortfallet 

skulle öka. Eftersom den aktuella studien inriktar sig på hårddata har inte 

komplikationer uppstått som har med brister av svarsfrekvensen eller dess innehåll att 

göra. Vissa hålrum har detekterats när databasen har inhämtat företag med bristande 

information. Dessa har därför eliminerats och därmed har vi även hanterat problemet 

med respondens i vågor vilket innebär att vi har en balanserad panel. Bortfallet under en 

tidsperiod av fem år är relativt litet och därmed anser vi att den tilltänkta populationen 

är täckt och mängden data är acceptabel. 

 

För att skönja en lättare överblick över datat vi har att tillgå har en beskrivande statistik 

satts samman utifrån vårt paneldata för att överskådligt kunna granska variablerna. Den 

beskrivande statistiken innehåller medelvärden för alla variabler samt 

standardavvikelser, detta redovisas för varje land samt för varje tidsperiod vi 

undersöker.  

 

4.7.2 Multipel regression 

Studien ämnar undersöka om det föreligger orsakssamband mellan vår beroende 

variabel, långfristig skuldsättningsgrad, och de fyra oberoende variablerna. Dahmström 

(2005, s. 189) förklarar att ett orsakssamband innebär att variablerna ska samvariera på 

något sätt. Detta kan antingen te sig positivt eller negativt och flertalet variabler kan 

granskas samtidigt med hjälp av en multipel regressionsanalys. Enligt Körner och 

Wahlgren (2005, s. 173) måste en avvägning ske mellan att regressionsmodellen ska 

innehålla alla väsentliga förklarande variabler samtidigt som den bör bestå av ett fåtal 

variabler och vara enkelt utformad. Efter att vi har studerat tidigare empiri kan vi 

konstatera att de mest frekvent använda och väsentliga förklarande variablerna är 

lönsamhet, tillgångsstruktur, företagsstorlek och tillväxt varav vi använder dessa i den 

aktuella studien. 

 

För att kunna sätta samman dessa variabler och jämföra dem mot vår beroende variabel 

krävs det en modell som kan hålla de andra variablerna konstanta gentemot varandra. 

Modellen har utformats i enighet med Daskalakis och Psillaki (2008, s. 92), Yazdanfar 
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och Ödlund (2010, s. 380) samt Rajan och Zingales (1995, s. 1452). Se ekvation 1 

nedan. 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖,𝑡 = 

 ∝ +𝛽𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖,𝑡 + 𝛽𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

Skuldsättningsgrad i,t = Skuldsättningsgrad av företag i vid tidpunkt t  

α = Konstant 

Lönsamhet i,t = Lönsamhet för företag i vid tidpunkt t 

Tillväxt i,t = Tillväxt av företag i vid tidpunkt t 

Storlek i,t = Storlek av företag i vid tidpunkt t 

Tillgångsstruktur i,t = Tillgångsstruktur för företag i vid tidpunkt t 

Ɛ i,t = Slumpterm 

 

Se ekvation 2 nedan där dummyvariabler är inkluderade. 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖,𝑡 =∝ +𝛽𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖,𝑡 + 𝛽𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖,𝑡 +
𝛽𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑖,𝑡 + 𝛽𝐷1 + 𝛽𝐷2 + 𝛽𝐷3 + 𝛽𝐷4+𝜀𝑖,𝑡  

 

D1 = Norge 

D2 = Danmark 

D3 = Finland 

D4 = Sverige 

 

Studenmund (2014, s. 9) hävdar att en stokastisk slumpterm bör inkluderats för att den 

beroende variabeln inte kan förklaras till hundra procent av de förklarande variablerna. 

Slumptermen syftar till ekonomens oförmåga att modellera samtliga faktorer som kan 

påverka den beroende variabeln. Därav har en felterm inkluderats för att förklara 

skuldsättningsgraden till fullo. Enligt Studenmund (2014, s. 98) antas feltermen inneha 

ett medelvärde på noll och alla förklarande variabler antas icke vara korrelerade med 

feltermen. Feltermen antas inneha en normalfördelning och en konstant varians. 

Ovanstående modell kommer att användas i samtliga länder för att sedan utvärdera om 

skillnader återfinnes mellan länderna. 

 

När vi analyserat vårt paneldata genom den multipla regressionen har vi använt oss av 

datat för varje företag (i), för varje tidpunkt (t). Detta har gjort att inga medelvärden har 

behövts användas och allt data består av originalvärden. Våra underhypoteser ämnar 

besvara vilken teori vi finner stöd för. Teorierna har testats på vart och ett av länderna 

vilka sedan kommer analyseras separat. Vår huvudhypotes ämnar se om det återfinnes 

skillnader mellan länderna varav vi kommer använda oss av både de separata multipla 

regressionerna samt även en regression där vi använt allt paneldata för varje land och 

inkluderat dummyvariabler. Den dummyvariabel som kommer stå som jämförande 

variabel blir Norge som automatiskt blir utkastad från regressionen. 

 

Studenmund (2014, s. 37) hävdar att den vanligaste metoden för att utföra en regression 

är via den minsta kvadratmetoden, även kallad “Ordinary Least Squares” (OLS) vilket 

innebär att regressionen består av summan av de kvadrerade residualerna. För att göra 

denna typ av regression menar Studenmund (2014, s. 98) att vissa antaganden om 

regressionen bör göras, dels de tidigare nämnda om feltermen men även att regressionen 

som görs bör vara linjär. Regressionen bör även inte inneha någon perfekt 

multikollinearitet vilket vi granskar i vår korrelationsmatris.  
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Eftersom regressionsanalysen utförs i SPSS kan vi utläsa dess signifikansnivå. Enligt 

Körner och Wahlgren (2005, s. 122) finns det alltid en risk att felaktiga beslut fattas, 

risken att förkasta en nollhypotes trots att den är sann eller att inte förkasta hypotesen då 

den är falsk. Vi måste därför fastställa hur stor risken är att vi förkastar en sann 

nollhypotes. Denna risk benämns signifikansnivå (p) varav vanliga värden är 1 % till 5 

%. Vi väljer att förkasta nollhypotesen om p-värdet är mindre är 5 % vilket är vanligt 

förekommande i tidigare studier. Vi kan därmed med 95 % säkerhet påstå att vi tagit rätt 

beslut. En signifikansnivå som överskrider 5 % skulle därmed inte vara tillräcklig för att 

med säkerhet bekräfta sambandet. 

 

Sambandet mellan två variabler kan testas med en enkel linjär regression varav 

sambandet enligt Lantz (2014, s. 68-69) kan anses vara mer eller mindre starkt. 

Korrelationskoefficienten betecknas r och beskriver det linjära sambandet. Värdet av r 

befinner sig mellan -1 och 1 varav ett värde liggandes nära dessa utgör ett desto starkare 

samband. Ett värde nära 0 betyder att det existerar ett svagt samband medan ett värde 

nära -1 indikerar förekomsten av ett negativt samband och ett värde nära 1 beskriver att 

ett positivt samband existerar.   

 

Utifrån SPSS-resultatet kan vi även utläsa determinationskoefficienten, R
2
. Körner och 

Wahlgren (2005, s. 77) förklarar att denna koefficient mäter variationen i den beroende 

variabeln vilken kan förklaras av det linjära sambandet med de oberoende variablerna. 

Enligt Lantz (2014, s. 70) mäter determinationskoefficienten förklaringsgraden och 

består av ett tal mellan noll och ett där ett tal närmare ett betyder en högre 

förklaringsgrad. Eftersom vi genomför en multipel regression kommer inte varje enskild 

variabels styrka kunna utläsas.  

 

4.7.3 F-test 

Greene (2012, s. 166) menar att en frågeställning som bör beaktas är huruvida 

regressionsmodellen i sin helhet är signifikant. Här kan ett så kallat F-test komma till 

användning. Detta F-test används av både Daskalakis och Psillaki (2008, s. 93) samt 

Hall et al. (2004, s. 718) i syfte för att se om just regressionen kan accepteras. 

Studenmund (2014, s. 165) förklarar att ett F-test är en formell hypotes som ämnar 

besvara nollhypotesen gällande en grupp koefficienter, som i vårt fall alla våra länder. 

Moore et al. (2011, s. 598) förklarar att genom att utföra ett F-test på regressionen kan 

vi genom denna se om de förklarande variablerna hjälper till att förklara konstanten. 

Första steget i att utveckla ett F-test är att omvandla hypotesen till en ekvation, varav 

resultatet i denna begränsade ekvation kan tolkas som hur ekvationen skulle se ut om 

nollhypotesen stämde.  

 

Studenmund (2014, s. 165) förklarar F-testet som en omvandling av de hypotetiska 

värdena in i regressionsekvationen för att se vad som skulle hända om ekvationen var 

formad så att den skulle hålla med nollhypotesen. F-testets ekvation är enligt Moore et 

al. (2011, s. 598) en division där kvoten av kvadratsumman av regressionen och antalet 

frihetsgrader agerar täljare och medelvärdet på de kvadrerade residualerna agerar 

nämnare.   

 

Vi utför detta via verktyget ”Analysis of Variance” (ANOVA) i SPSS där vi sedan kan 

utläsa värdet på vårt F-test. För att se om testet uppnår signifikans använder vi oss av 

den statistiska tabellen som finns att tillgå när vid mätning av F-test i Studenmund 
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(2014, s. 543). Om F-testet ger ett resultat som är högre än vad som krävs för den 

femprocentiga signifikansnivån bör nollhypotesen förkastas menar Greene (2012, s. 

166).  

 

4.8 Regressionsdiagnostik 
I likhet med Yazdanfar och Ödlund (2010, s. 380) väljer vi att undersöka om problem 

kan uppstå i och med förekomsten av multikollinearitet, heteroskedasticitet och seriell 

korrelation. Detta utförs med hjälp av en korrelationsmatris samt ”Variance inflation 

factor” (VIF) för att undersöka förekomsten av multikollinearitet. Durbin-Watson-testet 

används för att studera seriell korrelation och Breusch-Pagan samt White-testet studerar 

heteroskedasticitet. 

 

4.8.1 Multikollinearitet 

Körner och Wahlgren (2005, s. 69) förklarar att om variablerna som används påverkas 

av varandra kallas detta för multikollinearitet. I denna studie använder vi oss av en 

beroende variabel, skuldsättningsgraden, samt flera förklarande variabler. Dessa 

variabler kan sinsemellan påverkas av varandra vilket vi är medvetna om då variablerna 

till viss del baseras på samma finansiella information. Dock menar Studenmund (2014, 

s. 271) att det är praktiskt omöjligt att designa en studie utan att använda sig av 

variabler som påverkas till viss del av varandra. Studenmund (2014, s. 272) menar 

vidare att det viktigaste inte är att analysera huruvida multikollinearitet existerar utan att 

granska hur stor multikollinearitet som återfinnes mellan variablerna. Detta kan göras 

genom att ta fram en korrelationsmatris, Studenmund (2014, s. 272) fortsätter med att 

påtala en korrelation mellan variablerna om 0,8 är en accepterad nivå medan en högre 

korrelation bör utvärderas ifall variabeln kan påverka studien negativt. De nackdelar 

som återfinnes med multikollinearitet är enligt Studenmund (2014, s. 266) att studien 

kan få ökade varianser och standardavvikelser, resulterande i att studien blir mycket 

känslig mot förändringar i datat. Vidare påtalar Körner och Wahlgren (2005, s. 174) att 

en regression med variabler som korrelerar med varandra kan göra att man blir lurad. 

Regressionen kan ge uttryck av att den förklarar mer än vad den gör då det egentligen är 

variablerna som ökar förklaringsgraden genom deras multikollinearitet. En 

korrelationsmatris kommer därmed att utföras och analyseras för att undersöka huruvida 

multikollinearitet föreligger mellan våra variabler. 

 

Vi kommer också att testa förekomsten av multikollinearitet genom att utföra ett VIF-

test. Enligt Studenmund (2014, s. 273-274) är detta en populär och tämligen enkel 

metod att använda som undersöker i vilken grad en förklarande variabel kan förklaras 

av de andra förklarande variablerna som ingår i ekvationen. Ett värde över 2,5 indikerar 

enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 114) på förekomsten av multikollinearitet medan 

ett värde närmare 1 tyder på att ingen multikollinearitet råder. VIF-testet återfinnes som 

en funktion i SPSS. 

 

4.8.2 Autokorrelation 

Enligt Greene (2012, s. 963) är det lämpligt att testa för autokorrelation, även benämnt 

seriell korrelation, i residualerna när regressionsanalys används. Studenmund (2014, s. 

333) beskriver att det vanligaste testet för att upptäcka förekomsten av seriell 

korrelation är att utföra ett test kallat Durbin-Watson, d-test. D-statistikan används för 

att undersöka förekomsten av en första ordningens seriell korrelation i feltermen genom 
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att studera residualerna. Detta test har vi utfört i programmet SPSS i samband med den 

multipla regressionsanalysen.  

 

Enligt Studenmund (2014, s. 334) har Durbin-Watson ett värde mellan 0 till 4. Ett värde 

närmare 0 innebär att det existerar en positiv seriell korrelation i feltermerna medan ett 

värde närmare 4 indikerar en närvaro av negativ seriell korrelation. Ett värde nära 2 

innebär att det inte finns någon seriell korrelation. Enligt Studenmund (2001, s. 335) är 

ren seriell korrelation nästan alltid positiv och detta är vanligt förekommande i 

ekonomiska situationer. Den positiva seriella korrelationen innebär enligt Studenmund 

(2001, s. 312) att feltermerna påverkas av feltermen i föregående år. Genom att använda 

Stanfords tabell för stora urvalsgrupper kan vi urskilja det högre respektive lägre mest 

kritiska värdena för D-testet vilket beror på urvalets storlek, antalet förklarande 

variabler samt valet av konfidensintervall (Studenmund, 2014, s. 337). Baltagi (2001, s. 

81) menar att då vi använder oss av paneldata observeras varje individ flera gånger 

vilket kan leda till att korrelation över tid kan återfinnas. Därmed är det än mer relevant 

att granska huruvida autokorrelation föreligger. 

 

4.8.3 Heteroskedasticitet 

Enligt Baltagi (2001, s. 77) utgår regressionsmodellen i ekvation 6 från att avvikelserna 

är homoskedastiska med samma varians över tid och över de olika individerna som 

ingår i urvalet. Detta kan dock ses som ett restriktivt antagande för panelen där 

tvärsnittet av enheterna kan variera i storlek vilket innebär att variation över tid 

förekommer. Studenmund (2014, s. 103) hävdar att heteroskedasticitet innebär att 

variansen i feltermerna inte är konstanta över tid för alla observationer och 

heteroskedasticitet är vanligt förekommande i tvärsnittsstudier. Enligt Studenmund 

(2014, s. 380) är det vanligt att använda White-testet för att undersöka förekomsten av 

heteroskedasticitet. Greene (2012, s. 315) menar att om heteroskedasticitet förekommer 

kan det vara svårt att förlita sig på beräkningar som använder sig av minsta 

kvadratmetoden, vilket vi gör i vår multipla regression. Greene (2012, s. 315) påtalar att 

det finns två vanliga test som utförs för att bekräfta att heteroskedasticitet, White-testet 

och Breusch-Pagan testet. Båda dessa baseras på de kvadrerade residualerna och de 

förväntade residualerna som beräknas utifrån regressionen. Då båda dessa test innehar 

en del svagheter har vi valt att testa heteroskedasticiteten mot dem båda för att 

undersöka om heteroskedasticitet föreligger. 

 

De båda testen använder sig av samma nollhypotes och mothypotes, där nollhypotesen 

anger att det återfinnes homoskedasticitet i datat varav mothypotesen menar på existens 

av heteroskedasticitet. Innan vi utfört våra heteroskedasticitet-test har vi plottat de 

kvadrerade residualerna mot de skattade residualerna där vi i ett första skede kan utläsa 

om misstanke om heteroskedasticitet föreligger. 

 

Greene (2012, s. 316) förtydligar att White-testet är ett generellt test som inte behöver 

göra några antaganden om heteroskedasticitetens natur. Greene (2012, s. 316) menar 

vidare att trots att detta öppnar upp för en del förenklingar kan det vara till White-testets 

nackdel, det kan vara svårt att avgöra styrkan av White-testet och trots att man kan finna 

att nollhypotesen bör förkastas ges inga indikationer på vad som bör göras i nästa steg. 

Då vi använder oss av SPSS innehar inte programmet en direkt formel för White-testet 

utan vi använder oss av de kvadrerade residualerna som placeras i en linjär regression 

tillsammans med de skattade samt kvadrerade skattade residualerna som oberoende 

variabler. Utifrån denna regression kan vi sedan utläsa huruvida White-testet är 
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signifikant eller ej med hjälp av vårt p-värde som regressionen redovisar. Återfinnes ett 

p-värde under 0,05 kan vi förkasta nollhypotesen och därmed säkerställa att 

heteroskedasticitet föreligger. 

 

Som nämnt ovan använder sig även Breusch-Pagan sig av nollhypotesen som testar 

huruvida homoskedasticitet föreligger, eller mothypotesen som indikerar att 

heteroskedasticitet föreligger. Greene (2012, s. 316) förklarar att Breusch-Pagan-testet 

kan användas genom en enkel regression där de kvadrerade residualerna används som 

beroende variabel och ställs emot de tidigare oberoende variablerna. Greene (2012, s. 

316) förtydligar vidare att argumentation finns gällande hur känslig Breusch-Pagan är 

mot normalfördelning. Detta kommer ej att tas i beakt under testet. I användning av 

Breusch-Pagan använder vi den kvadrerade residualen som beroende variabel och de 

tidigare oberoende variablerna från vår ursprungliga regression ställs även här som 

oberoende variabler. Utifrån detta utfall kan vi sedan granska huruvida regressionen är 

signifikant eller ej och om vi ska förkasta vår nollhypotes. 
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5. Empiri 

 
I följande kapitel kommer vi att presentera resultatet av de statistiska testerna. Vi 

kommer att redogöra för bristerna i vår modell samt redovisa resultatet av den multipla 

regressionen både med och utan dummyvariabler. Slutligen kommer vi att presentera en 

sammanställning över vilka nollhypoteser vi förkastar. 

 
 

5.1 Deskriptiv statistik 
Innan en djupare analys av vårt data utförs, presenteras här beskrivande statistik 

innehållande medelvärden och standardavvikelser för varje land för respektive 

tidsperiod. Tabellen återfinnes i appendix 6. Vänstra kolumnen i tabellen presenterar 

medelvärdet och standardavvikelsen för hela undersökningsperioden för respektive år 

samt en sammanslagning av hela undersökningsperioden på översta raden. De högra 

kolumnerna tillhandahåller statistik för vardera variabel och land separat. Samtliga 

variabler förutom landstillhörighet är inkluderade i den deskriptiva statistiken eftersom 

dessa inte är relevanta för den inledande analysen. Detta förklaras av att land används 

som dummyvariabel som antar antingen värdet 1 eller 0. I detta första skede kan vi se 

att det återfinns ett avvikande land av de länder vi analyserar. Norge har i den 

genomsnittliga sammanställningen en högre skuldsättningsgrad än de övriga länderna, 

även tillgångstrukturen är marginellt högre än de jämförande länderna. Redan i detta 

läge kan spekulationer göras huruvida samband föreligger mellan de båda variablerna. 

De norska bolagen innehar både en högre långfristig skuldsättningsgrad samt 

tillgångsstruktur vilket kan korrelera med att stöd återfinnes för trade off-teorin som 

påtalar att det återfinnes en positiv korrelation mellan den fasta tillgångstrukturen och 

skuldsättningsgraden i den mån att de fasta tillgångarna såsom maskiner och inventarier 

i regel kan sättas som säkerhet. Medelvärdet av tillgångsstrukturen minskar årligen för 

Finland, Danmark och Sverige men det motsatta sker i Norge där värdet stiger. 

 

Skuldsättningsgraden har minskat för finska företag från år 2009 fram till 2013 då den 

börjar stiga igen. De danska bolagen har likaså en skuldsättningsgrad som minskar från 

år 2009 till 2011 men från år 2012 kan vi avläsa en svag ökning. Skuldsättningsgraden 

hos de norska företagen har varierat eftersom de minskar mellan år 2009 till 2010, 

därefter ökar 2011, minskar 2012 och 2013 kan vi återigen se en ökning. I Sverige kan 

vi avläsa att skuldsättningsgraden har minskat från år 2009 till 2010 men därefter har en 

konstant ökning skett. 

 

Gällande tillväxt innehar Sverige den högsta tillväxten. Strax därefter kommer Norge 

med även de en stadig tillväxt under hela testperioden. Sverige och Norge är de enda 

länder som inte innehar en negativ medeltillväxt under vår undersökningsperiod. Både 

de danska och finska bolagen har låg tillväxt i början på testperioden vilket kan bero på 

att viss ostadighet har infunnit sig på marknaden strax innan testperioden vilket tydligt 

har påverkat speciellt de danska bolagen då medelvärdet på tillväxten under både år 

2009 och 2010 är negativa vilket tyder på tunga tider för börsbolagen. De skillnader 

som återfinns mellan våra länder för tillväxtvariabeln kan härledas till skillnader i 

bolagen som undersökts. Som synes har vi höga standardavvikelser på tillväxtvariabeln 

vilket stämmer överens med de resultat som Daskalakis och Psillaki (2008, s. 92) 

presenterar i deras studie. Detta är ej förvånande då företagen kan befinna sig i olika 

tillväxtfaser. 
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Ingen av länderna har en anmärkningsvärt hög lönsamhet men det land som ligger i 

topp är Finland. Lönsamheten hos finska bolag ökar i början av undersökningsperioden 

men minskar från år 2012 till 2013. Lönsamheten för de danska bolagen ökar mellan år 

2009 till 2011, minskar därefter 2012 för att sedan påvisa en kraftig ökning 2013. Norge 

pendlar mellan en positiv lönsamhet i början och slutet av undersökningsperioden och 

en negativ lönsamhet under åren 2010 till 2011. Lönsamheten för svenska bolag ökar 

och minskar om vart annat under perioden. Trots den högre lönsamheten ligger Finland 

i bottenskrapet när det kommer till variabeln tillväxt. Då vi logaritmerat 

företagsstorleken för att åtnjuta en mer normalfördelad samling data kan vi se att det 

inte finns stora skillnader länderna emellan. Sverige har till synes marginellt mindre 

företag sett till storlek än de övriga länderna. Utifrån tabellen kan vi avläsa att 

företagsstorleken årligen ökar i Sverige, tillika sker en ökning i Danmark men den 

stagnerar mot mätningsperiodens slut. I Finland sker en ökning fram till år 2013 då vi 

kan se en svag minskning. Storleken på företagen i Norge minskar från år 2009 till 2011 

men ökar åren därefter.  Sammanfattningsvis finner vi inte anmärkningsvärda skillnader 

mellan länderna och bortsett från Norge finner vi inga enorma avvikelser länderna 

emellan, tillväxtvariabeln varierar en del vilket tros härledas till skillnader i bolagens 

natur och global påverkan under särskilda tidsperioder.  

 

5.2 Resultat av regressionsdiagnostik  
 

5.2.1 F-test och förklaringsgrad 

Då vi utför F-testet genom funktionen ANOVA i SPSS kan vi direkt utläsa huruvida F-

testet är signifikant eller ej. Samtliga länder som vi utför denna regression i visar att F-

testet är signifikant på 1 % -nivån vilket tyder på att vi kan förkasta nollhypotesen som 

säger att någon av koefficienterna som finns i regressionen inte är noll. Detta innebär att 

regressionsmodellen är signifikant. Moore et al. (2011, s. 598) menar att höga värden på 

F ger indikationer om att nollhypotesen bör förkastas.  

 

Tabell 1. F-test 

F-test Danmark Finland Norge Sverige 

Resultat (F) 6,979 17,710 89,126 39,165 

Signifikans 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

 

Enligt Moore et al. (2011, s. 599) bör förklaringsgraden presenteras eftersom dess 

signifikans bekräftas i samband med F-testet. I våra regressioner har vi sett att vi 

innehar signifikanta F-test vilket säkerställer även förklaringsgraden. Den mäter hur väl 

regressionsmodellen förklarar den beroende variabeln. Som synes i tabell 2 utges både 

den vanliga förklaringsgraden (R
2
) samt den justerade förklaringsgraden för respektive 

lands regression. Greene (2012, s. 179) förklarar att den justerade förklaringsgraden tar 

hänsyn till adderade variabler varav den icke justerade förklaringsgraden är bestående 

oberoende av hur många variabler som adderas. Vi kan utläsa i tabellen att den justerade 

förklaringsgraden är något lägre i samtliga länder. I Norge förklaras 

skuldsättningsgraden starkast av regressionsmodellen. Likaså finner vi en stark 

förklaringsgrad när länderna sammanfogas i ett kluster. 
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Tabell 2. Förklaringsgrad 

Land Danmark Finland Norge Sverige Kluster 

R
2
 0,067 0,158 0,419 0,153 0,253 

Adjusted R
2
 0,057 0,149 0,414 0,149 0,251 

 

5.2.2 Korrelationsmatris 

Då samtliga variabler vi kalkylerat till viss del baseras på samma information hämtat 

från de årliga räkenskaperna finner vi intresse av att granska huruvida multikollinearitet 

råder. Likt Hall et al. (2004, s. 717) och Abor et al. (2011, s. 297) har vi utfört 

en korrelationsmatris mellan de förklarande variablerna. En korrelationsmatris för 

respektive land återfinnes i appendix 7. Nedan presenteras en sammanfattande 

korrelationsmatris där vi sammanfört paneldatat för alla länder i en och samma 

korrelation. Som tidigare nämnt kan en hög korrelation leda till korrelationsproblem där 

den kritiska gränsen för multikollinearitet råder vid värdet 0,8. Gällande korrelationerna 

i respektive land är det inget land som innehar en hög korrelation mellan variablerna. I 

Sverige återfinns till skillnad från de övriga länderna en negativ korrelation mellan 

tillväxt och lönsamhet och Danmark innehar en positiv korrelation mellan tillväxt och 

storlek medan de övriga länderna innehar en negativ. Finlands tillgångsstruktur och 

lönsamhet korrelerar negativt jämfört med övriga länder som korrelerar positivt. 

Korrelationsmatrisen i tabell 3 visar att korrelationen mellan variablerna är 

förhållandevis låga med undantag för korrelationen mellan storlek och lönsamhet som 

uppmättes till 0,465. Dock är denna korrelation långt under den kritiska nivån.  

 
Tabell 3. Korrelationsmatris över samtliga länder 

Alla länder Lönsamhet Tillväxt Storlek Tillgångsstruktur 

Lönsamhet 1 

   Tillväxt – 0,01159 1 

  Storlek 0,46502 – 0,12391 1 

 Tillgångsstruktur 0,06530 – 0,01971 0,17756 1 

 

Vi har ytterligare testat för multikollinearitet genom att utföra ett VIF-test. Ett värde 

över 2,5 indikerar på att det existerar multikollinearitet enligt Djurfeldt och Barmark 

(2009, s. 114). Utifrån tabellen nedan kan vi utläsa att samtliga VIF-tester för respektive 

land erhåller ett värde av cirka 1 vilken tyder på att regressionen är fri från 

multikollinearitet mellan variablerna vilket överensstämmer med resultatet från 

korrelationsmatrisen. 
Tabell 4. VIF-test 

VIF Danmark Finland Norge Sverige 

Lönsamhet 1,318 1,135 1,195 1,397 

Tillväxt 1,006 1,024 1,013 1,473 

Företagsstorlek 1,346 1,233 1,194 1,028 

Tillgångsstruktur 1,031 1,107 1,018 1,038 
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5.2.3 Durbin-Watson-test 

Utifrån de regressioner vi utfört kan vi utläsa de värden vi får på D-testet samt huruvida 

det är signifikant på en 5 % -nivå eller ej. Utan justering för outliers visade testet att det 

existerar positiv seriell korrelation mellan variablerna i samtliga länder. Efter att datat 

justerats genom att använda ”Winsorize” på 1 % -nivån visades samtliga värden vara 

omkring 2 vilket tyder på att ingen seriell korrelation existerar. En väldigt svag positiv 

seriell korrelation påvisas i Danmark, Finland och Norge medan en svagt negativ seriell 

korrelation påvisas i Sverige. 

 

Enligt Studenmund (2014, s. 336) bör ett kritiskt värde för Durbin-Watson anges. För 

att granska huruvida vi ska förkasta nollhypotesen gällande ingen seriell korrelation 

eller ej har vi genom att finna det lägsta kritiska värdet på statistikan kunnat avgöra om 

vi ska förkasta nollhypotesen, det vill säga att det föreligger ingen positiv seriell 

korrelation mellan våra slumptermer. Beroende på storleken på vårt urval samt antalet 

koeffiecienter i regressionen hamnar det kritiska värdet på olika nivåer i respektive land. 

Studenmund (2001, s. 612) förklarar att när värdet på statistikan understiger dL kan vi 

inte förkasta nollhypotesen, när det ligger mellan det övre och undre värdet kan vi inte 

bestämt säga något om hypotesen och när värdet överstiger dU kan vi bestämt förkasta 

nollhypotesen på 5 % -signifikansnivån. Det kritiska värdet för Durbin-Watson antar 

1,7876 (dL) till 1,83991 (dU) i Danmark, 1,813 (dL) till 1,854 (dU) i Finland, 1,837 (dL) 

till 1,869 (dU) i Norge och 1,877 (dL) till 1,8967 (dU) i Sverige (Stanford, 2009). Som 

synes kan vi förkasta nollhypotesen i Danmark samt Finland och statistiskt säkerställa 

att positiv seriell korrelation inte föreligger.  

 
Tabell 5. Durbin-Watson 

Durbin-Watson Danmark Finland Norge Sverige 

Resultat 1,860 1,940 1,825 1,755 

 

Värdet för Norge och Sverige ligger under den kritiska gränsen vilket innebär att vi inte 

med säkerhet kan konstatera att ingen positiv seriell korrelation föreligger i dessa länder 

trots att statistikan erhåller ett värde nära 2. Vi gör därför ett antagande om att ren 

seriell korrelation föreligger i detta fall. Enligt Studenmund (2001, s. 318) leder ren 

seriell korrelation inte till att estimatet av koefficienterna blir felaktiga. Dock påverkas 

OLS genom att standardfelet av koefficienterna underestimeras vilken leder till att 

signifikansnivån ändras samt att variansen av betadistributionen ökar. När vi finner 

seriell korrelation kan man lägga till en tidsförskjuten variabel, såkallad “laggad” 

variabel vilket vi gjorde för att efterfölja Daskalakis och Psillaki (2008, s. 91) då de 

innehar värden på Durbin-Watson runt två vilket indikerar på ingen seriell korrelation. 

En variabel som laggas innebär att den tidsförskjuts med ett år, t-1. Vi laggar den 

beroende variabeln skuldsättningsgrad och inkluderar βSkuldsättningsgradi,t-1 i 

regressionen. I denna regression hamnar värdet för Durbin-Watson ovanför våra kritiska 

värden vilket innebär att vi finner statistiskt stöd för att vi korrigerat för den potentiella 

positiva seriella korrelationen. Dock ändras både koefficienterna och signifikansnivån 

för samtliga variabler. Studenmund (2001, s. 418) förklarar att detta kommer leda till en 

felaktig beräkning. Enligt Studenmund (2001, s. 419) är Durbin-Watson ett ogiltigt mått 

på seriell korrelation om testet innehåller en tidsförskjuten beroende variabel som 

tillsätts som en oberoende variabel i regressionen. När en tidsförskjuten variabel 

inkluderas kommer Durbin-Watson lida av metodfel vilket kommer tvinga värdet på 

testet att hamna nära två. Då aktuell studie ej ämnar analysera feltermerna i regressionen 
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väljer vi att inte korrigera för autokorrelation genom en laggad variabel då vi endast 

åtnjuter illusion av att ha korrigerat för felet. Värdet på 1,825 och 1,755 indikerar inte 

på förekomsten av stark seriell korrelation varav vi väljer att inte korrigera för detta och 

därmed behåller våra gamla koefficienter och signifikansnivåer. 

 

Studenmund (2014, s. 334) menar att extrem positiv korrelation föreligger om värdet på 

Durbin-Watson är noll. Då Norges och Sveriges regression inte åtnjuter en extrem 

positiv korrelation har vi valt att inte justera för detta. För att komma runt problemet 

med effekten av en tidsförskjuten variabel finns det vissa strategier, dock är detta 

avancerade åtgärder inom ekonometri vilka studien inte kommer att behandla. 

Studenmund (2001, s. 421) kommenterar de möjliga åtgärderna genom att säga;  

 

“Unfortunately, finding an omitted variable or an improved lag structure is easier said 

than done” 

 

Eftersom seriell korrelation inte påverkar betavärdet utan endast koefficienternas 

standardfel väljer vi att endast justera för detta i samband med korrigeringen för 

heteroskedasticitet vilket förklaras nedan.  

 

5.2.4 White-testet och Breusch-Pagan-testet 

Inledningsvis har vi plottat de kvadrerade residualerna mot de förväntade residualerna. 

Om residualerna är större vid högre förväntade värden på y-axeln tyder det på att 

heteroskedasticitet föreligger. Om residualerna är jämnt utspridda kan vi förvänta oss 

homoskedasticitet. I Danmark, Norge och Sverige kan vi tydligt se en strutformation där 

residualerna växer vilket tyder på att heteroskedasticitet existerar. I Finland kan vi 

utläsa ett svagare samband med tendens för heteroskedasticitet i och med enstaka 

residualer som är större vid högre värden på y-axeln. Diagrammen återfinnes i appendix 

8. 

 

White-testet visar att p-värdet är signifikant på 1 % -nivån i samtliga länder med 

undantag för Finland. Detta kan tyda på att det inte existerar heteroskedasticitet i 

Finlands data. För att säkerställa resultatet utför vi även Breusch-Pagan-testet som 

påvisar signifikans på 1 % -nivån i samtliga länder vilket innebär att vi förkastar 

nollhypotesen som påstår att det existerar homoskedasticitet i regressionen. Vi kan 

därmed säkerställa att det råder heteroskedasticitet i regressionsanalysen. Vi väljer av 

försiktighet att även korrigera Finlands data trots tvetydighet gällande förekomsten av 

heteroskedasticitet. Green (2012, s. 316) argumenterar för Breusch-Pagan-testets 

känslighet mot antagandet om normalfördelning. Variabeln företagsstorlek har 

logaritmeras eftersom variationen av storleken på företagen som appliceras i studien är 

stor. Logaritmeringen medför att vi får ett normalfördelat resultat. Resterande variabler 

har inte normalfördelats eftersom det inte är möjligt att logaritmera ett negativt tal vilket 

förekommer i variablerna lönsamhet och tillväxt. En logaritmering hade inneburit att 

urvalet hade minskat eftersom dessa företag hade eliminerats för att behålla en 

balanserad panel. Gällande tillgångsstruktur krävdes inte en logaritmering då variabeln 

ursprungligen var normalfördelad. 
Tabell 6. White-test 

White test Danmark Finland Norge Sverige 

Resultat (F) 4,375 0,759 21,162 14,998 

Signifikans 0,013 0,469 0,000 0,000 
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Tabell 7. Breusch-Pagan-test 

Breusch-Pagan Danmark Finland Norge Sverige 

Resultat (F) 4,493 6,407 15,978 10,437 

Signifikans 0,001 0,000 0,000 0,000 

 

5.3 Multipel regression - Oberoende variabler 
Nedan kommer resultatet av den multipla regressionen att presenteras. 

Regressionsmodellen testar förhållandet mellan de fyra företagsspecifika faktorerna och 

den långfristiga skuldsättningsgraden. Nedan kommer vi redogöra för samtliga utfall för 

respektive land. Standardfelen är inkluderade för att uppmärksamma skillnaden vid 

korrigering av heteroskedasticitet.  

 

Tabell 8. Multipel regression 

Land Danmark Finland Norge Sverige 

Lönsamhet – 0,129 – 0,305 0,123 – 0,064 

Std. Error 0,061 0,082 0,046 0,031 

Sig.  0,034 0,000 0,007 0,041 

Tillväxt – 0,027 – 0,027 0,004 0,010 

Std. Error 0,036 0,032 0,019 0,008 

Sig.  0,448 0,400 0,840 0,218 

Företagsstorlek 0,001 0,003 – 0,007 0,011 

Std. Error 0,005 0,004 0,004 0,002 

Sig.  0,872 0,487 0,103 0,000 

Tillgångsstruktur 0,179 0,269 0,433 0,238 

Std. Error 0,038 0,039 0,023 0,023 

Sig.  0,000 0,000 0,000 0,000 

 

5.3.1 Lönsamhet 

Den multipla regressionsanalysen påvisar en negativ korrelation mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad i Danmark, Finland och Sverige. Dock finner vi en positiv 

korrelation för denna variabel i Norge på 0,123. Korrelationsgraden är väldigt ojämn i 

de olika länderna, där Sverige har så svag som -0,064, medan Danmark har -0,129 och 

Finland påvisar sambandet -0,305. Vi finner att sambandet är signifikant på 1 % -nivån 

gällande Finland och Norge samt på 5 % -nivån i Danmark och Sverige. Eftersom vi 

finner signifikans i samtliga länder förkastar vi till följd av detta vår nollhypotes H1A 

vilken påstår att det inte existerar något samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. Vi kan därmed säkerställa att det råder ett samband mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgraden. 

 

5.3.2 Tillväxt 

Redan innan hypotesprövningen konstaterade vi att vi kunde förvänta oss antingen ett 

positivt eller negativt förhållande vilket således också blev utfallet. Regressionen 
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påvisar att det existerar ett svagt negativt samband på -0,027 i både Danmark och 

Finland. I Norge och Sverige är koefficienterna däremot svagt positiva där värdet 

uppmäts till 0,004 i Norge och 0,010 i Sverige. Tillväxt verkar inte nämnvärt påverka 

skuldsättningsgraden eftersom korrelationsgraden är väldigt svag. Vi finner dock inte att 

någon av dessa samband är signifikanta vilket medför att vi inte kan förkasta 

nollhypotesen H2A vilken påstår att det inte existerar något samband mellan tillväxt och 

skuldsättningsgrad. Vi kan därmed inte med säkerhet avgöra om det råder ett samband 

mellan dessa variabler. 

 

5.3.3 Företagsstorlek 

Företagsstorleken har logaritmerats för att uppnå en normalfördelning mellan 

observationerna. Från regressionen kan utläsas att det föreligger positiva förhållanden 

mellan företagsstorlek och långfristig skuldsättningsgrad i Danmark, Finland och 

Sverige. Korrelationsgraden är svag och likartad om vardera 0,001, 0,003 samt 0,011. 

Som ensam innehavare av ett negativt samband står Norge vilket likväl påvisar en svag 

korrelation på -0,007. Sambanden är förhållandevis svaga och signifikans återfinns 

endast i Sverige på 1 % -nivån. Trots att vi kan se svaga resultat har vi inte statistiskt 

stöd för att förkasta nollhypotesen H3A som påstår att det inte finns något samband 

mellan företagsstorlek och skuldsättningsgraden. Vi kan därmed inte statistiskt 

säkerställa att det existerar ett samband mellan företagsstorlek och långfristig 

skuldsättningsgrad med undantag för Sverige. 

 

5.3.4 Tillgångsstruktur 

Regressionen påvisar en positiv relation mellan tillgångsstruktur och den långfristiga 

skuldsättningsgraden i samtliga länder varav Norge erhåller det starkaste sambandet om 

0,433. Korrelationsgraden för de övriga länderna är jämbördiga där sambandet i 

Danmark har en styrka av 0,179, Sverige 0,238 och slutligen Finland på 0,269. Samtliga 

samband är signifikanta på 1 % -nivån vilket innebär att vi med säkerhet kan förkasta 

nollhypotesen H4A som påstår att det inte existerar något samband mellan 

tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad. Vi har därmed statistiskt stöd för att påstå att 

det existerar ett samband mellan variablerna. 

 

5.4 Regression med justering för heteroskedasticitet 
Då vi genom White-testet samt Breusch Pagan-testet upptäckte att heteroskedasticitet 

förelåg utfördes ytterligare en regression som justerar våra standardfel. Enligt 

Studenmund (2001, s. 365-366) är “Heteroskedasticity-corrected standard errors” den 

populäraste åtgärden för att korrigera för heteroskedasticitet. Denna åtgärd ändrar inte 

koefficienterna utan korrigerar standardfelen vilket påverkar signifikansnivåerna. Den 

justerade signifikansnivån är mer pålitlig varav vi förbättrar vår modell och använder 

denna för att avgöra om hypoteserna skall förkastas eller ej. Det finns två nackdelar med 

att använda denna modell. Tekniken fungerar effektivast på stora urval och flertalet 

statistiska programvaror stödjer ej denna funktion. Vi anser urvalet vara tillräckligt stort 

då antalet observationer är 2245 och vi kunde med hjälp av Hayes (2008) makro justera 

standardfelen i regressionen för heteroskedasticitet via SPSS. 
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Tabell 9. Regression med korrigering för heteroskedasticitet 

Land Danmark Finland Norge Sverige 

Lönsamhet – 0,129 – 0,305 0,123 – 0,064 

Std. Error* 0,090 0,214 0,055 0,032 

Sig. ** 0,153 0,155 0,025 0,045 

Tillväxt – 0,027 – 0,027 0,004 0,010 

Std. Error* 0,033 0,061 0,030 0,010 

Sig. ** 0,412 0,631 0,891 0,317 

Företagsstorlek 0,001 0,003 – 0,007 0,011 

Std. Error* 0,005 0,004 0,004 0,002 

Sig. ** 0,884 0,512 0,117 0,000 

Tillgångsstruktur 0,179 0,267 0,433 0,238 

Std. Error* 0,047 0,033 0,028 0,033 

Sig. ** 0,000 0,000 0,000 0,000 

* Heteroskedasticity-corrected (HC) standard errors 

** Korrigerad signifikansnivå 

 

Efter justering för heteroskedasticitet kan vi avläsa en del skillnader i jämförelse med 

tidigare regression (tabell 8) för variabeln lönsamhet. Tidigare regression angav att 

lönsamhet innehar ett signifikant samband gällande samtliga länder. När korrigering 

utförts kan vi utläsa att denna signifikans numera endast återfinns i Norge och Sverige 

på 5 % -nivån. I de övriga länderna kan vi ej statistiskt säkerställa att samband existerar 

och därmed kommer vi ej kunna förkasta vår nollhypotes H1A vilken påstår att det inte 

existerar något samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Standardfelen som 

korrigerats är mest förändrade i Danmark och Finland där standardfelen ökat från 0,061 

respektive 0,082 till 0,090 respektive 0,214, då båda variablerna tappade sin signifikans 

visar detta på att variabeln led av heteroskedasticitet. 

 

Gällande den oberoende variabeln tillväxt återfanns ingen skillnad i signifikans för de 

fyra länderna, samtliga var icke signifikanta innan justering och samma resultat kunde 

utläsas efter justering. Standardfelen för variabeln är mycket små både före och efter 

justering vilket tyder på att variabeln ej innehar hög andel heteroskedasticitet. Därmed 

kan vi fortsatt inte förkasta nollhypotesen H2A vilken påstår att det inte existerar något 

samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad. 

 

För vår variabel företagsstorlek återstår samma signifikans där Sverige är det enda 

landet där vi kan förkasta nollhypotesen, H3A som påstår att det inte finns något 

samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgraden, på 1 % -nivån. Förändringen 

av standardfelen har icke nämnvärt förändrats vilket medför att signifikansnivån knappt 

ändrats. 

 

Slutligen har även standardfelen för tillgångsstruktur påverkats i den nya regressionen. 

Skillnaden är inte stor men i Danmark har standardfelen ökat från 0,038 till 0,047. Även 

i Norges och Sveriges standardfel finner vi skillnader från 0,023 respektive 0,023 till 

0,028 respektive 0,033. I Finland har däremot standardfelen minskat från 0,039 till 
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0,033. Signifikansnivåerna har inte ändrats vilket gör att vi även i denna regression kan 

förkasta nollhypotesen H4A som påstår att det inte existerar något samband mellan 

tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad. Därmed innehar vi fortfarande statistiskt stöd 

för att det återfinns ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och tillgångsstruktur. 

 

5.5 Landeffekter 
För att besvara den sista hypotesen som även agerar huvudhypotes under vår 

problemformulering krävdes en sista multipel regression. För denna sammanförde vi allt 

data för respektive land och adderade dummyvariabler beroende på landstillhörighet. 

Denna regression används för att se om vi kan förkasta nollhypotesen H5A som menar 

att korrelationsgraden mellan de beroende faktorerna och skuldsättningsgraden är 

uniform mellan de studerade länderna. Dummyvariablerna adderas till 

regressionsfunktionen i SPSS varav en variabel automatiskt utesluts för att agera 

jämförande variabel. Programmet uteslöt då Norge. Korrelationsavvikelsen för de 

övriga länderna är näst intill densamma varav Danmark har en avvikelse på -0,078, 

Finland -0,050 och Sverige -0,050. Samtliga resultat har ett p-värde på 0,000 vilket 

innebär att vi finner signifikans i vår statistiska modell och därmed kan vi förkasta 

nollhypotesen vilket gör att resultaten visar att korrelationsgraden mellan de påverkande 

faktorerna ej är uniform över länderna.  

 

Tabell 10. Multipel regressionsanalys med dummyvariabler inkluderade 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

Constant 0,101 0,026   3,857 0,000 

Lönsamhet – 0,031 0,023 – 0,028 – 1,333 0,183 

Tillväxt 0,002 0,008 0,004 0,231 0,818 

Företagsstorlek 0,003 0,002 0,040 1,850 0,064 

Tillgångsstruktur 0,310 0,014 0,443 21,789 0,000 

Dummy Danmark – 0,078 0,010 – 0,174 – 7,584 0,000 

Dummy Finland – 0,050 0,011 – 0,108 – 4,662 0,000 

Dummy Sverige – 0,050 0,009 – 0,141 – 5,508 0,000 

 

Eftersom Norge avviker från resterande länder avseende det positiva sambandet mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad och det negativa sambandet mellan företagsstorlek 

och skuldsättningsgrad. Samt delvis avvikande korrelation gällande tillväxt så valde vi 

att utföra ytterligare en multipel regression där vi uteslöt Norge för att endast jämföra 

Danmark, Finland och Sverige. Per automatik valde då SPSS att utesluta Sverige som 

jämförande land. Även här applicerar vi nollhypotesen H5A för att undersöka om 

korrelationsgraden mellan skuldsättningsgraden och de förklarande variablerna är 

uniform mellan länderna. Resultatet av regressionen återger inte signifikanta resultat 

varav vi inte med statistisk säkerhet kan förkasta nollhypotesen.  

 

Korrelationsavvikelsen för Danmark uppmättes till -0,016 och för Finland till 0,003 

vilket visar på att även dessa tre länder skiljer sig åt vilket innebär att 

landstillhörigheten påverkar skuldsättningsgraden. Avvikelsen är dock relativt liten men 

är negativ respektive positiv. Denna regression påvisar dock inte att den är signifikant 

på 5 % -nivån vilket innebär att vi ej men säkerhet kan påstå att dessa förhållanden 
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råder. Därmed kan vi inte med statistisk säkerhet säga att de faktorer som influerar 

skuldsättningsgraden påverkar olika i Danmark, Finland och Sverige. 
 

Tabell 11. Multipel regression med dummyvariabler för Danmark, Finland & Sverige 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

Constant 0,008 0,027 

 

0,306 0,760 

Lönsamhet – 0,101 0,027 – 0,101 – 3,780 0,000 

Tillväxt 0,002 0,008 0,005 0,227 0,821 

Företagsstorlek 0,007 0,002 0,108 3,910 0,000 

Tillgångsstruktur 0,227 0,018 0,315 12,810 0,000 

Dummy Danmark – 0,016 0,009 – 0,043 – 1,686 0,092 

Dummy Finland 0,003 0,009 0,008 0,332 0,740 

 

5.6 Sammanställning av hypotesprövning 
Nedan presenteras en sammanställning över vilka hypoteser vi förkastar eller ej. 

Beslutet grundar sig på resultatet av den multipla regressionen då korrigering skett för 

heteroskedasticitet vilket har inneburit att färre hypoteser har kunnat förkastas till 

skillnad från den enkla multipla regressionen. “Ja” betyder att regressionen påvisade 

statistisk signifikans vilket innebär att vi kan förkasta nollhypotesen. “Nej” betyder att 

vi ej kunde finna statistiskt stöd för att förkasta nollhypotesen varav inget samband 

råder med säkerhet. Sammanfattningsvis finner vi att ett företags tillgångsstruktur 

signifikant kan förklara skuldsättningsgraden. Medan vi ej kan förkasta hypotesen om 

tillväxt och företagsstorlek. Vi kan för Norge och Sverige förkasta nollhypotesen 

gällande lönsamhet. Vi finner även signifikanta resultat över att landstillhörighet är en 

påverkande faktor. Trots att några av våra resultat ej har visat sig vara signifikanta 

kommer dessa resultat ändå att analyseras. Detta då vi finner delvis signifikanta resultat 

i vissa länder samt att stöd återfinnes om samband utifrån tidigare empiri och teori.  

  



  
Bolander & Olsson 

58 

  

 
Tabell 12. Sammanställning av hypotesprövning 

H1A - H5A Danmark 

(sig.) 

Finland 

(sig.) 

Norge 

(sig.) 

Sverige 

(sig.) 

H1A: Det föreligger inget förhållande mellan 

ett företags lönsamhet och dess 

skuldsättningsgrad. 

Nej Nej Ja Ja 

H2A: Det föreligger inget förhållande mellan 

ett företags tillväxt och dess 

skuldsättningsgrad. 

Nej Nej Nej Nej 

H3A: Det föreligger inget förhållande mellan 

företagsstorlek och skuldsättningsgrad. 
Nej Nej  

 
Nej Ja 

H4A: Det föreligger inget förhållande mellan 

ett företags tillgångsstruktur och dess 

skuldsättningsgrad. 

Ja Ja Ja Ja 

H5A: Korrelationsgraden gentemot 

skuldsättningsgraden och de 

företagsspecifika faktorerna är uniform 

mellan Danmark, Finland, Norge och 

Sverige. 

Ja Ja Ja Ja 
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6. Analys

I detta kapitel kommer resultatet från empirin att analyseras. Vardera företagsspecifik 

variabel kommer att analyseras för respektive land och kopplas samman med relevanta 

teorier och tidigare empiri.

 

6.1 Statistiska felkällor 
Moore et al. (2011, s. 598) hävdar att trots att vi finner ett signifikant F-test förklarar det 

inte vilken av variablerna som beskriver sambandet. Det ger oss endast en bekräftelse 

om att åtminstone en av koefficienterna inte är noll. F-testet bör utge ett högt värde på F 

om vi ska förkasta nollhypotesen. Vi anser att vi inte får ett högt F-värde i Danmark 

men då ANOVA-analysen bekräftar att F-testet är signifikant är det inget vi ämnar 

analysera vidare. 

 

F-testet gav även indikation på att signifikans finns för förklaringsgraderna som utges, 

dock kunde vi inte hitta höga förklaringsgrader i någon av våra regressioner. Den högsta 

justerade förklaringsgraden som återfanns var i Norge där faktorerna som återges i 

modellen förklarar skuldsättningsgraden till 41,4 % medan den lägsta förklaringsgraden 

på 5,7 % återfinns i Danmark. De faktorer vi valt ut skulle enligt Frank och Goyal 

(2009, s. 26) samt Rajan och Zingales (1995, s. 1451) stå för den största förklaringen av 

skuldsättningsgraden, dessutom har dessa variabler varit konstant återkommande i 

samtliga studier vi redogjort för vilket påtalat deras relevans. Den linjära 

regressionsanalysen som utesluter dummyvariabeln för land visar att det finns mycket i 

regressionen som är oförklarat.  Dock har tidigare studier inte heller funnit en hög 

förklaringsgrad. Daskalakis och Psillaki (2008, s. 94) finner en förklaringsgrad om 

52,26 % för Grekland och 39 % för Frankrike vilket inte skiljer sig nämnvärt från de 

förklaringsgrader vi finner i våra regressioner. Förklaringsgraderna är något högre, dock 

bör nämnas att Daskalakis och Psillaki (2008) utför en studie riktad mot små och 

medelstora bolag vilket kan utgöra skillnad i resultaten. Även Hall et al. (2004, s. 724) 

presenterar förklaringsgrad per land och den högsta förklaringsgraden som återfinnes i 

resultaten är 40,3 % för Nederländerna vilket antyder att liknande resultat funnits. Trots 

att låga förklaringsgrader har hittats kan vi spekulera i att dessa faktorer ändå är de som 

förklarar mest av skuldsättningsgraden då de övriga faktorerna som påverkar kan vara 

åtskilliga och påverka skuldsättningsgraden i en mycket lägre grad än vad dessa fyra 

faktiskt gör. Att vi finner förklaringsgrader om upp till 41,4 % ser vi som fullt 

acceptabelt då fyra variabler kan förklara en så pass stor del av skuldsättningsgraden 

hos företag som ändå kan vara komplexa och inneha väldigt många andra påverkande 

faktorer än just de fyra som analyserats i denna studie. 

 

Durbin-Watson visade på att ingen seriell korrelation förekommer i Danmark eller 

Finland. Det bör inte existera positiv seriell korrelation gällande Norge och Sverige men 

resultatet på 1,825 respektive 1,755 ligger inte inom intervallet för att statistiskt 

säkerställa detta trots att värdet är nära 2. Enligt Studenmund (2001, s. 418) påverkas 

inte koefficienternas värde men resultatet blir opålitligt då standardfelet för 

koefficienterna underestimeras. Vi plottade residualerna och utförde ett White-test samt 

ett Breusch-Pagan-test, vi kunde därmed konstatera att risken för heteroskedasticitet är 

överhängande. Studenmund (2014, s. 380) menar att om heteroskedasticitet infinner sig 

i datat kommer detta få samma konsekvenser som när seriell korrelation föreligger. Då 

heteroskedasticitet återfanns utfördes ytterligare en regression där standardfelen 
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justerades. Detta har gjort att vi nu kan lita mer på våra resultat då signifikansen inte 

kommer vara missvisande. 

 

Vi har ej valt att korrigera för autokorrelation genom att lagga en variabel då detta 

skulle påverka våra koefficienters värde samt endast ge en illusion av obefintlig 

autokorrelation. Vi anser dock att risken för effekt av autokorrelation är låg då samtliga 

värden närmar sig 2. Korrigeringen av heteroskedasticitet återger högre tillförlitlighet i 

resultaten för våra signifikansnivåer. Koefficienterna och signifikansnivåerna utgör en 

viktig statistisk del av denna studie varav den korrigering som utförts är optimal för 

studiens ändamål. Därmed kommer analysen endast fokusera på den korrigerade 

regressionsmodellen då denna speglar ett pålitligare resultat. 

 

En överhängande risk gällande statistiska undersökningar är att antalet observationer är 

för få vilket inte skulle ge en representativ bild av den totala mängden. Vi har i 

avgränsningarna ställt nödvändiga kriterier för att sortera ut de företag som passar 

studiens tilltänkta målgrupp. Trots dessa kriterier anser vi att urvalet är tillräckligt stort 

eftersom det rör sig om cirka hundra företag per land. Detta bekräftar Demirguc-Kunt 

och Maksimovic (1999, s. 298) som väljer att acceptera ett lägsta urval av 40 företag per 

land. Bortfallet faller dessutom inom gränserna för vad som bör accepteras enligt 

Jacobsen et al. (2002, s. 362) vilket har resulterat i en relativt stor målpopulation. Då vi 

vidhållit en balanserad panel och avlägsnat de bolag som inte innehar data för samtliga 

år finns risk för att viktiga individer av populationen har uteslutits vilket kan ha lett till 

ett skevt resultat. Detta kan eventuellt vara företag som har försatts i konkurs på grund 

av dålig lönsamhet och därmed kan bolagen ha åtnjutit en hög skuldsättningsgrad under 

deras sista levnadsår. Detta kommer inte reflekteras i studien. Avgränsningarna kan 

givetvis utvidgas för att möjliggöra studier av en större population, alternativt att antalet 

observationer kan utökas med ett längre tidsspann. 

 

6.2 Oberoende variabler - Analys av underhypoteser 
För att besvara huvudhypotesen kan vi studera de multipla regressionerna utan 

dummyvariabler. I ett så tidigt stadium som vid de enskilda regressionerna kan vi se att 

korrelationsgraden inte är uniform mellan de olika länderna, med undantag för 

tillväxtvariabeln i Danmark och Finland. Lönsamhet innehar en negativ korrelation med 

skuldsättningsgraden i samtliga länder med undantag för Norge. Korrelationsgraden är 

heller inte jämförbar då stora variationer har uppmätts. Sverige påvisar en svag 

korrelation på -0,064 medan Finland har desto starkare korrelation på -0,305. Mellan 

tillväxt och skuldsättningsgrad kan vi utläsa ett väldigt svagt samband där Danmark och 

Finland innehar en negativ korrelation i motsatt till Norge och Sverige som innehar en 

svagt positiv korrelation. Företagsstorlek visar likaså att Norge är det avvikande landet 

med en negativ korrelation kontra de övriga ländernas positiva korrelation. Dessa 

värden är dock mer jämlika vilket kan förklaras av att storleken har normalfördelats och 

behöver därför nödvändigtvis inte betyda att det återfinns en viss likhet länderna 

emellan. Tillgångsstruktur visar sig vara positivt korrelerat med skuldsättningsgrad i 

samtliga länder. En jämlik korrelationsgrad av cirka 0,200 uppmäts i Danmark, Finland 

och Sverige men en betydligt starkare grad av 0,433 visas i Norge. Utifrån denna 

inledande analys kan vi konstatera att det finns tecken på att Norge skiljer sig från de 

övriga länderna. Vid en första anblick kan vi inte se uniform korrelationsgrad mellan 

variablerna i Danmark, Finland, och Sverige vilket tyder på att skiljaktigheter 

förekommer även mellan dessa länder. 
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6.2.1 Lönsamhet 

Vi förväntade oss ett negativt samband vilket vi finner i tre av fyra länder. Detta betyder 

att när lönsamheten ökar minskar således skuldsättningsgraden. Det existerar teorier i 

konflikt med varandra för att beskriva effekten av lönsamhet på skuldsättningsgraden. 

Myers (1984, s. 581) hävdar att pecking order-teorin är gällande och förutspår ett 

negativt förhållande eftersom ett företag föredrar att finansiera verksamheten med 

internt kapital framför externt kapital. Abor et al. (2011, s. 293) och Booth et al. (2001, 

s. 203) förklarar utifrån agentteorin att lönsamma bolag undviker skulder eftersom detta 

skulle öka bevakningen över bolaget vilket skulle innebära ett negativt samband vilket 

således även detta innebär intern finansiering. Jensen (1986, s. 323-324) förklarar att 

ökad skuldsättningsgrad innebär en ökad risk för konkurskostnader samt agentkostnader 

och leder till mer intensiv bevakning av företaget vilket förutspår ett negativt 

förhållande. Våra resultat visar att pecking order-teorin och agentteorin råder i större 

utsträckning eftersom dessa teorier kan appliceras på företag verksamma i Danmark, 

Finland och Sverige. I Norge finner vi däremot ett positivt förhållande vilket kan 

förklaras av trade off-teorin och delvis agentteorin. Enligt Morri och Cristianziani 

(2009, s. 322) bör lönsamhet och skuldsättningsgrad korrelera positivt då trade off-

teorin menar att lönsamma företag bör maximera möjligheten att utnyttja ränteavdrag. 

Även Fama och French (2002, s. 6) förklarar att lönsamma företag har en lägre risk att 

hamna i konkurs vilket enligt trade off-teorin implicerar en möjlighet till högre 

skuldsättningsgrad. Jensen (1986, s. 324) stödjer agentteorin och förespråkar att ett 

positivt förhållande kan utläsas om marknaden för företagskontroll är effektiv. Företaget 

har då genom belåning åtagit sig att även i framtiden erhålla positiva kassaflöden för att 

återbetala skulden. Vilket leder till att kapitalet inte spenderas på onödiga utgifter vilket 

i sin tur minskar agentkostnader och lönsamheten på sikt kommer att öka i företaget. 

Abor et al. (2011, s. 293) förklarar även att lönsamma företag kan bli långivarnas 

måltavla på grund av deras positiva kassaflöden vilket skulle innebära ett positivt 

förhållande. 

 

Yazdanfar och Ödlund (2010, s. 380) finner tillika ett signifikant negativt samband 

mellan lönsamhet och långfristig skuldsättningsgrad när de undersöker små till 

medelstora företag i Sverige. Daskalakis och Psillaki (2008, s. 92) påvisar ett starkt 

signifikant negativt förhållande i Frankrike respektive Grekland. Hall et al. (2004, s. 

720-723) påträffar ett negativt samband med långfristig skuld i den restriktiva modellen, 

dock är resultatet inte signifikant. Undersökningen av de åtta länderna separat ger dock 

både positiva och negativa utfall vilket tyder på variation mellan länderna. Abor et al. 

(2011, s. 298) finner att lönsamheten korrelerar negativt med skuldsättningsgraden i 

fyra afrikanska länder. Det negativa sambandet indikerar att lönsamma företag har 

möjlighet att finansiera sin verksamhet med internt genererade medel. Enligt Abor et al. 

(2011, s. 299) använder sig företag av det minst kostsamma finansieringsalternativet 

vilket innebär att pecking order-teorin efterlevs där interna medel är första prioritet, 

därefter banklån, och slutligen nyemission av eget kapital. Ovan nämnda studier stödjer 

diskussionen som förs av Abor et al. vilket gör att resultatet i den aktuella studien även 

stödjer pecking order teorin. Dock finner vi endast statistisk signifikans för dessa 

resultat i Sverige efter att vi korrigerat för heteroskedasticitet. Norge utgör ett undantag 

som innehar ett positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad vilket även 

ger ett signifikant p-värde. 
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Hur pass starkt lönsamheten korrelerar med skuldsättningsgraden varierar mellan de 

länder där vi finner negativ korrelation. I Sverige finner vi en negativ koefficient om -

0,064 medan vi i Danmark och Finland finner -0,129 respektive -0,305. Trots att 

resultaten inte är signifikanta kan det ändå spekuleras i varför denna skillnad återfinnes. 

Wald (1999, s. 180) finner också skillnader i styrka på korrelationsgraden och 

diskuterar att detta kan bero på hur länderna hanterar informationsassymmetrin. Wald 

(1999, s. 181) menar att institutionerna i länderna är bättre på att minska 

informationsassymmetrin vilket kan vara anledning till att den aktuella studien finner 

skillnader i korrelationsgraden. 

 

Lönsamhet visar ett negativt samband med den långfristiga skuldsättningsgraden vilket 

kan bero på att företagets investeringar och kostnader finansieras med internt kapital 

framför externt kapital. Företag med hög lönsamhet har dessutom möjligheten att betala 

av redan befintliga lån vilket leder till att skuldsättningsgraden reduceras. Trade off-

teorin stödjer den positiva korrelationen som återfinns i Norge vilket kan förklaras av att 

ett lönsamt företag lättare blir beviljat lån eftersom låneinstituten kan se en ljus framtid 

utan risk för att företaget ska gå i konkurs i och med att ständiga kassaflöden flyter in. 

Norge är det land med högst skattesats vilket eventuellt kan förklara att 

skuldsättningsgraden ökar i samband med att lönsamheten ökar eftersom möjligheten 

finns att tillgodogöra sig en högre vinst med hjälp av skatteskölden enligt Modigliani 

och Miller (1963, s. 435-437). 

 

6.2.2 Tillväxt 

Empirin visar att vi endast finner svaga samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad. 

Då vi dessutom inte kan finna signifikanta resultat kan vi inte säkerställa att samband 

mellan skuldsättningsgrad och tillväxt återfinns. Då sambanden dessutom är så pass 

svaga jämfört med de övriga variablerna kan detta indikera på att något samband mellan 

skuldsättningsgrad och tillväxt inte existerar alls. Dock kommer vi ändå att analysera 

våra svaga resultat i enighet med teori samt empiri. 

 

Myers (2001, s. 92) samt Frank och Goyal (2009, s. 8) förklarar att då lönsamheten är 

konstant och företaget expanderar genom nya investeringsprojekt är bolaget i behov av 

finansiering varav det minst kostsamma alternativet väljs först i och med pecking order-

teorin. Därav upptar företaget lån eftersom emission av eget kapital hade sänt negativa 

signaler till aktieägarna. Tillväxt kommer därför att påvisa ett positivt förhållande med 

skuldsättningsgraden vilket sker i Norge och Sverige. Denna relation visar att de 

studerade företagen inte innehar tillräckligt fritt kapital för att möjliggöra finansiering 

av nya investeringsmöjligheter vilket tvingar företagen till att uppta lån (Daskalakis & 

Psillaki, 2008, s. 94; Hall et al., 2004, s. 714). 

 

I Danmark och Finland finner vi däremot ett negativt förhållande vilket innebär att när 

tillväxten ökar minskar således skuldsättningsgraden. Detta kan förklaras utifrån 

agentteorin där Jong et al. (2008, s. 1960) förklarar att ett företag med höga 

tillväxtmöjligheter väljer att finansiera kostnaderna med interna medel för att undvika 

agentkonflikter som kan uppstå i samband med belåning eftersom en långivare inte vill 

riskera att förlora det utlånade kapitalet och denna tillväxtfas kan anses vara riskabel. 

Titman och Wessels (1988, s. 2-4) finner inte stöd för att tillväxt skulle vara relaterat till 

skuldsättningsgrad. Dock finner författarna att agentkostnaden sannolikt ökar med 

graden tillväxt som existerar i företaget, ett företag i denna fas har möjlighet till 

flexibilitet i framtida investeringar vilken gör framtiden oviss. Detta leder till en 
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konflikt mellan dessa parter vilken kan undvikas genom att nyttja intern finansiering, 

således minskar skuldsättningsgraden. Myers (2001, s. 98) förklarar att agentkostnader 

som uppstår i och med upptagande av externt kapital är orsaken till att företag förlitar 

sig på eget kapital. Skuld är inget problem för ett företag som inte har framtida 

investeringsplaner. Dessutom är det omöjligt att avgöra om ett investeringsprojekt i 

dagsläget innehar ett positivt nettonuvärde. Tillväxtmöjligheter kan vara positivt för 

företaget men det är inget som kan värderas av en långivare varav denna potential inte 

kan ställas som säkerhet vid ett lån vilket medför en viss svårighet att anskaffa externt 

kapital. Detta förklarar en negativ relation mellan tillväxt och skuldsättningsgrad. 

 

Daskalakis och Psillaki (2008, s. 94) finner således också stöd för bäggedera 

förhållandena. I Frankrike finner författarna ett positivt signifikant förhållande medan 

ett negativt icke signifikant förhållande påvisas i Grekland. Det negativa förhållandet 

innebär således att när tillväxten ökar kommer skuldsättningsgraden att minska. Hall et 

al. (2004, s. 720) finner ett positivt förhållande mellan tillväxt och långfristig skuld i 

den restriktiva modellen, dock är resultatet ej signifikant. Hall et al. (2004, s. 723) 

finner att resultatet av de enskilda länderna varierar eftersom en positiv relation har 

påvisats i Belgien, Spanien, Portugal och i Storbritannien samt att en negativ relation 

råder i Tyskland, Irland, Italien och i Nederländerna. Abor et al. (2011, s. 298) 

undersöker tillväxtmöjligheten och finner såväl positiv korrelation i två afrikanska 

länder som negativ korrelation i två andra afrikanska länder. Detta tyder på att 

förhållandet mellan tillväxt och skuldsättningsgrad varierar kraftigt beroende på vilket 

land företaget verkar inom. I denna studie finner vi stöd av pecking order-teorin i Norge 

och Sverige samt stöd för agentteorin i Danmark och Finland. Dock finner vi som 

nämnt inget statistiskt stöd för detta varav vi kan ej säkert säga att våra resultat stämmer 

men tidigare empiri stödjer att variation är normalt och att resultatet ej är signifikant. 

 

6.2.3 Företagsstorlek 

Den huvudsakliga ståndpunkten för företagsstorlek enligt vår teori samt tidigare empiri 

var att det existerar ett positivt samband. Vi finner positiva samband i Danmark, Finland 

och Sverige men endast Sverige visar ett statistiskt säkerställt samband. Detta innebär 

att desto större ett företag är desto högre skuldsättningsgrad har företaget. Norge är 

skiljt från de övriga länderna med ett svagt negativt förhållande. Detta samband betyder 

att ett större företag har en lägre skuldsättningsgrad. Trots att resultaten inte är 

signifikanta för samtliga länder kan de ändå knytas samman med den teoretiska 

utgångspunkten i studien. 

 

I Danmark, Finland och Sverige finner vi svagt positiva samband. Dessa resultat 

bekräftar vårt antagande om positiv korrelation mellan långfristig skuldsättning och 

företagsstorlek. Problemet att inte finna signifikanta resultat bland vår urvalsgrupp 

återfinns hos bland andra Rajan och Zingales (1995) som även för intressanta tankar 

som stödjer våra resultat i Norge där aktieägarna anser att större bolag bör kunna förlita 

sig på det egna kapitalet istället för att skuldsätta sig. De finner i likhet med den aktuella 

studien svagt positiva samband, dock utan signifikans. Rajan och Zingales (1995, s. 

1422) finner även ett motsatt samband i ett land i likhet med den aktuella studien vilket 

påtalar att skillnader mellan länder återfinnes i andra grupper av länder än de den 

aktuella studien berör. De menar att detta motsatta samband härrör till trots att företag 

blir större kan de istället för att ta mer lån förlita sig på interna medel för finansiering 

vilket ser ut att vara fallet i Norge. Både Hall et al. (2004) och Booth et al. (2001) finner 
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som denna studie delvis signifikanta resultat varav de signifikanta resultat de finner är 

positiva. 

 

Detta implicerar att stöd återfinnes för trade off-teorin där Morri och Cristianziani 

(2009, s. 322) påtalar att större bolag är mer diversifierade vilket ökar stabiliteten av 

kassaflöden. Rajan och Zingales (1995, s. 1451) samt Fama och French (2002, s. 23) 

förklarar att detta innebär att risken för konkurs minskar och därmed utgör större företag 

en lägre risk för låneinstitut. Större företag kan låna till förmånligare räntor och har en 

tillgång till kapitalmarknaden som inte kan jämföras med mindre bolag som i detta fall 

ligger i underläge. Fama och French (2002, s. 8) hävdar att trade off samt pecking order-

teorin kan tolkas som att mindre företag väntas inneha högre volatila resultat och därför 

är skuldsättningsgraden lägre. Ett stort företag uppnår en högre grad av diversifiering 

och förväntas leverera mindre volatila kassaflöden vilket ger möjlighet till en högre 

skuldsättningsgrad. Vi finner även stöd för agentteorin som enligt Abor et al. (2011, s. 

293) förklarar att större bolag minskar agentkostnaderna och sannolikheten för att 

låneinstituten ska bli återbetalade ökar. 

 

Norges svagt negativa korrelation går i linje med argument som frambringas av Morri 

och Cristianziani (2009, s. 361) som menar på att ju större ett bolag är, ju mer bevakade 

är de från yttre intressenter varav de bör sänka deras skuldsättningsgrad för att undvika 

press från intressenter. De menar att genom pecking order-teorin bör då finansiering ske 

med eget kapital i första hand. Norge innehar inte samma förutsättningar som de övriga 

länderna då de inte är fullskaliga medlemmar av den Europeiska Unionen. Detta kan 

vara en delvis förklaring till varför Norge inte påvisar samma resultat som de övriga 

länderna. 

 

Detta nyckeltal har beräknats genom att logaritmera försäljningen. Dock har även 

logaritmering av totala tillgångar förekommit i tidigare studier vilket skulle kunna leda 

till ett avvikande resultat. Dock har dessa metoder varit starkt korrelerade med varandra 

vilket betyder att endera av beräkningsätten är ett bra mått enligt Huang och Song 

(2006, s. 19) varav vi inte väntar oss några större skillnader av att justera kalkyleringen. 

Eftersom företagsstorlek har normalfördelats kan detta förklara den likartade 

korrelationsgraden som inte återfinns i lika hög överensstämmelse bland de övriga 

variablerna. 

 

6.2.4 Tillgångsstruktur 

Empirin påvisar positiva signifikanta resultat för samtliga länder, dessutom återfinns 

relativt höga korrelationer jämfört med de övriga koefficienterna i regressionen. Detta 

innebär att en högre mängd materiella anläggningstillgångar leder till en högre 

skuldsättningsgrad. Starkast samband mellan tillgångsstruktur och långfristig 

skuldsättningsgrad upptäckts i Norge och kan utifrån spekulationer bero på den relativt 

högre skuldsättningsgraden som analyserats i den deskriptiva statistiken. 

 

Wald (1999, s. 177) finner i likhet med aktuell studie att tillgångsstrukturen är den 

oberoende variabel som påverkar skuldsättningsgraden mest gentemot de övriga. Även 

Rajan och Zingales (1995, s. 1461) påpekar att ett företag som innehar en stor andel 

materiella anläggningstillgångar kan använda dessa som säkerhet vid belåning. 

Författarna argumenterar även för de materiella anläggningstillgångarnas enkelhet att 

likvideras jämfört med immateriella anläggningstillgångar vilket ytterligare stödjer det 

positiva sambandet som existerar mellan skuldsättningen och tillgångsstrukturen. Jensen 
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och Meckling (1976, s. 340) påtalade tidigt att enligt agentteorin bör samband föreligga 

mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad då de materiella 

anläggningstillgångarna kan ställas som säkerheter vilket ger kreditinstitut bättre 

möjlighet att minska deras risker. Scott (1976, s. 39) använder samma argument som 

Jensen och Meckling och förtydligar att agentkostnader är lägre för skulder där 

materiella anläggningstillgångar ställs som säkerhet bakom lånet. Agentkostnaderna 

påverkas av den materiella tillgångsstrukturen vilket även påpekas av Booth et al. 

(2001, s. 99) som finner positiva samband i enighet med denna studie. 

 

Alipour et al. (2015, s. 60) förklarar att trade off-teorin menar att de materiella 

anläggningstillgångarna kan användas som säkerhet vid belåning vilket är till bolagets 

fördel om konkurs kan föreligga. Därmed bör ett positivt förhållande föreligga mellan 

de två variablerna vilket återfinnes i aktuell studie. Daskalakis och Psillaki (2008, s. 90) 

förklarar att tillgångsstruktur är nära relaterat till kostnaden av finansiell kris och 

konkurs eftersom detta beror på vilka slags tillgångar företaget har. Materiella 

anläggningstillgångar leder till lägre kostnader eftersom dessa kan säljas och omsättas 

till likvida medel vilket betyder att ett sådant företag borde erhålla en högre 

skuldsättningsgrad. 

 

Sammanfattningsvis indikerar våra resultat att företagen försöker hålla ned deras 

agentkostnader genom att ställa sina materiella tillgångar som säkerheter gentemot deras 

långfristiga lån. Dessutom verkar andelen materiella anläggningstillgångar ge företagen 

större möjligheter att ta långfristiga lån. Våra resultat stödjer även trade off-teorin 

eftersom dessa tillgångar kan användas som säkerheter vilket minskar risken för höga 

konkurskostnader. Den aktuella studiens resultat överensstämmer med de flesta av 

tidigare studier som även funnit positiva samband, exempelvis Hall et al. (2004, s. 721) 

och Wald (1999, s. 164). 

 

6.3 Landsfaktorer - Analys av huvudhypotes 
Trots att ovan diskuterade regressioner har påvisat skillnader mellan länderna är det av 

intresse att analysera den sammanslagna paneldataregressionen med dummyvariabler 

för respektive land. Detta betyder enligt Booth et al. (2001, s. 113) att de övriga 

koefficienterna kan variera över länderna. Genom att inkludera dummyvariablerna kan 

vi enkelt ställa vår nollhypotes som antar att uniform korrelation mellan de 

företagsspecifika faktorerna och skuldsättningsgrad återfinns över landsgränserna. 

 

Rajan och Zingales (1995, s. 1450-1451) finner att vissa samband råder i ett land och 

applicerar därefter samma teori i ett annat land men motsatta förhållanden påvisas. 

Författarna beskriver att studien uppfyller två syften, att undersöka förhållandet mellan 

beroende och oberoende variabel inom landet samt att försöka finna svar på varför 

variation i korrelationsgraden skiljer sig mellan länder. Skillnaden kan bero på att den 

teoretiska grunden inte fungerar i alla länder eller att institutionella skillnader kan 

påverka faktorerna. De menar att andra faktorer såsom hur konkurser hanteras, 

skattemässiga regler eller hur marknaden för företagskontroll fungerar kan påverka 

kapitalstrukturen. 

 

Eftersom nollhypotesen förkastades kunde vi bestämt säga att korrelationen mellan de 

påverkande faktorerna lönsamhet, tillväxt, företagsstorlek och tillgångsstruktur ej var 

uniform över de fyra landsgränserna. Denna huvudhypotes har även Hall et al. (2004, s. 
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715) samt Daskalakis och Psillaki (2008, s. 92) ställt för respektive studie. Båda 

forskarna har kunnat förkasta nollhypotesen och konstaterat att skillnader föreligger 

länderna emellan. I vår regression hamnar Norge som den uteslutna dummyvariabeln. 

Booth et al. (2001, s. 113) förklarar att detta innebär att de övriga dummyvariablerna 

kommer ställas i förhållande till denne i regressionen. Det vi kan se i regressionen är att 

de övriga ländernas värden är mindre än de som ligger i Norge vilket antyder att 

skillnader finns mellan länderna. Dessutom är samtliga dummykoefficienter signifikanta 

på 1 % -nivån vilket bekräftar att skillnader återfinnes mellan länder. Dessa skillnader 

kan bero på flertalet saker men främst besvarar det vår problemformulering där vi 

ställde oss frågan om de företagsspecifika faktorerna påverkar lika i våra analyserade 

länder vilket de ej gör. 

 

Då denna regression även angav en förklaringsgrad på endast 25,1 % kan vi dra 

slutsatsen att det finns än mer att utforska av vad som förklarar skuldsättningsgraden. 

Hall et al. (2004, s. 720) utför också en sammanslagen regression där en ännu lägre 

förklaringsgrad kan utläsas om 18 %. Hall et al. (2004, s. 722) finner även att 

landsfaktorernas påverkan varierar över länderna vilket även vi kan se indikationer till 

då dummyvariablernas koefficienter intar olika värden beroende på land. 

 

Tidigare studier såsom Jong et al. (2008, s. 1963) har påtalat att länderna bör ses som 

enskilda enheter och menar att man inte kan sammanföra allt data för en grupp länder 

och anta att dessa företag bör inneha samma typ av påverkande företagsspecifika 

faktorer. Detta är dock vad som gjorts i ett fåtal tidigare studier som diskuterats. 

Exempelvis har Gleason et al. (2000) fört samman Finland, Danmark och Sverige i ett 

kluster beroende på kulturell tillhörighet och gjort ett antagande om att likalydiga 

påverkande faktorer existerar i länderna. Även Bancel och Mitto (2004) gör detta i deras 

enkätundersökning härrörande till styrande i företag runt om i olika laggrupper i 

Europa. De resultat vi finner antyder att dessa antaganden är felaktiga och våra resultat 

stämmer överens med Jong et al. (2008) där vi anser att länderna i fråga bör ses som 

enskilda enheter. 

 

Eftersom vi funnit att Norge avviker från de övriga länderna valde vi att utföra 

ytterligare en regression med de tre återstående länderna där vi kunde granska om de tre 

tillsammans hade några likheter. Enligt de antaganden som Gleason et al. (2000) gör på 

kulturell basis bör de länder som återstår i regressionen inneha större likheter än de 

skillnader som återfanns mot Norge. Vi kunde se att dessa länder innehar en negativ 

koefficient mot Norge, dock vill vi nu granska hur dummykoefficienterna agerar när 

Norge inte är med i regressionen. SPSS väljer då Sverige som jämförande variabel och 

vi kan avläsa en relativt liten avvikelse vilket tyder på att företag i dessa länder är mer 

likartade. Danmark har dock en negativ avvikelse medan Finland har en positiv. Det 

resultat vi utläser från regressionen blir inte signifikanta men är ändå intressanta att ta 

upp för diskussion. Tidigare regression gav oss negativ skillnad vilket antydde att när 

Norges variabel ökade med ett minskade de övriga länderna mellan -0,078 och -0,050. I 

nuvarande regression mellan Danmark, Finland och Sverige ändras koefficienterna hos 

Danmark och Finland med -0,016 respektive 0,003, dock finner vi inte statistiskt stöd 

för att förkasta vår nollhypotes H5A: Landstillhörighet är inte en faktor som påverkar 

skuldsättningsgraden. Detta betyder att vi inte bestämt kan säga att dessa tre länder 

skiljer sig åt. Jämför vi dummykoefficienternas värde i dummyregressionen där Norge 

inte deltar med den när Norge deltar som jämförande land kan vi se att koefficienterna 

innehar ett mycket lägre värde än då Danmark, Finland och Sverige ställs gentemot 
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Norge. Detta antyder att det är mindre skillnader mellan Danmark, Finland och Sverige 

och att Norge inte är jämlikt dessa länder. Vi vet sedan inledande kapitel att Norge inte 

är en fullständig medlem i EU vilket kan bero på skiljaktiga resultat gentemot de övriga 

länderna. 

 

Booth et al. (2001, s. 119) menar att trots att de företagsspecifika faktorerna som vi 

använt oss av förklarar en stor del av skuldsättningsgraden kan man inte undvika det 

faktum att landstillhörigheten och miljön i landet företaget agerar i påverkar även det till 

en stor del. Trots att vi argumenterat för likheter mellan de olika länderna kan många 

landsfaktorer skilja sig åt varav detta ej har fångats upp under studiens inledande 

kapitel. Exempelvis har Demirguc-Kunt och Maksimovic (1999, s. 314) tagit hänsyn till 

landsfaktorer och har granskat exempelvis storleken på banksystemet, BNP per capita, 

inflation och lagsystem vilket har lett till resultat som förklarar upp till 75 % av 

skuldsättningsgraden för stora bolag. Detta antyder i hög grad att det finns många 

landsberoende faktorer som påverkar skuldsättningsgraden. Som tidigare nämnt ligger 

samtliga våra länder högt upp i sammanställningen av BNP per capita gjord av World 

Bank (2015). Utifrån denna sammanställning kan vi se att exempelvis Norges BNP per 

capita ligger mer än dubbelt så högt som Finlands. Sveriges och Danmarks BNP per 

capita är även 40 % lägre än Norges. Skulle landsvariabler tagits i beaktande under 

studien hade troligen resultatet påvisat att BNP-faktorn förklarade en del av 

skuldsättningsgraden. Då vår deskriptiva statistik påvisade att Norge innehar ett högre 

medelvärde på skuldsättningsgraden kan detta bero på Norges högre andel BNP per 

capita. De övriga länderna i studien har jämnare medelvärden på skuldsättningsgraden. 

Detta kan vara en indikator på att det finns variabler som gör att de norska bolagen har 

möjlighet att utöka dess skuldsättningsgrad i större mån än de övriga bolagen i studien. 

Det kan således finnas fler banker i Norge eller andra regler som leder till att lån lättare 

blir beviljade. 

 

Även skattesatsen kan vara en landsfaktor som påverkar skuldsättningsgraden. Abor et 

al. (2011, s. 300) finner inte att skattesatsen påverkar hur företagen i de afrikanska 

länderna väljer att finansiera sin verksamhet. Detta behöver dock inte betyda att 

skattesatsen inte skulle påverka företagen i de länder som vi har valt att analysera. 

Modigliani och Miller (1963, s. 435) påtalar att när en skattesköld kan nyttjas ämnar i 

regel företag att öka sin skuldsättningsgrad för att kunna tillgodogöra sig lägre 

skattekostnader. Viss skillnad återfinnes i våra analyserade länder kring skattesatsen och 

Norge är det land som innehar den högsta skattesatsen av de observerade länderna 

(KPMG, 2015). Norge innehar en högre skuldsättningsgrad i förhållande till de andra 

länderna vilket eventuellt kan förklaras av den rådande skattesatsen samt knytas 

samman till Modigliani och Millers (1963, s. 435) diskussion om att utnyttja 

skatteskölden för att minska sina skattekostnader. 

 

Utifrån den deskriptiva statistiken kan vi se att Norge är det enda land som har ökat 

skuldsättningsgraden under den gällande tidsperioden. Detta kan förklaras av 

företagsklimatet inom Norge men studien berör ej landsfaktorer varav detta ej kan 

förklaras, dock kan vi väcka misstankar om att detta förklaras av rådande förutsättningar 

i Norge och att den högre skuldsättningsgraden inte beror på de företagsspecifika 

faktorer som studien använder sig av. Dessa misstankar återfinner stöd i de regressioner 

vi utför där vi finner att skillnader mellan vad som förklarar skuldsättningsgraden i 

Norge skiljer sig gentemot de övriga länderna i studien. 
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Vidare menar Geanakoplos (2010) att skuldsättningsgraden varierar över tid, där den i 

cykler minskar respektive ökar. Geanakoplos (2010, s. 1-2) beskriver att utbud och 

efterfrågan kan bestämma både skuldsättningsgrad och räntan. När en finanskris råder är 

skuldsättningen hög och banker är inte lika benägna att låna ut kapital under följande 

period. Till följd av detta tvingas skuldsättningen att sjunka. Denna studie visar att 

skuldsättningsgraden inte enbart kan förklaras av enstaka faktorer utan att den även 

varierar i cykler. Geanakoplos förklarar att skuldsättningsgraden tvingas ner efter en 

finansiell kris för att sedan öka i takt med att en ny kris närmar sig. Tidsperioden som vi 

har valt att studera infinner sig precis efter en finansiell kris därför bör vi ta detta i 

beaktande eftersom resultatet kan ha påverkats. Norge är dock ensam om att öka 

skuldsättningsgraden åren efter krisen. Den aktuella tidsperioden är för kort för att 

undersöka hur skuldsättningsgraden varierar i cykler. Ett längre tidsspann skulle 

medföra att perioden innan krisen år 2007 - 2009 kan studeras vilket skulle kunna leda 

till att skuldsättningsgraden bättre kan förklaras utifrån såväl cykliska som 

företagsspecifika faktorer. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Norge avviker från de övriga länderna. 

Tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad påvisar ett positivt samband i samtliga länder. 

Lönsamhet och företagsstorlek har likalydig korrelation i samtliga länder förutom 

Norge som uppvisar ett motsatt förhållande. Tillväxten är negativ i Danmark och 

Finland men positiv i Norge och Sverige. Dessutom finner vi signifikanta resultat över 

att Norge inte är likt de övriga länderna och att landsfaktorn är en förklarande del när 

länderna ställs emot varandra. Gällande Danmark, Finland och Sverige har vi inte 

kunnat visa statistisk signifikans för att dessa länder skiljer sig åt.
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7. Slutsats och rekommendationer 

 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för relevanta slutsatser med grund utifrån empiri 

och analys. Studiens teoretiska och praktiska bidrag kommer att presenteras. Slutligen 

kommer vi att diskutera samhälleliga och etiska aspekter samt ge förslag till vidare 

forskning. 

 
 

7.1 Studiens slutsats 
Studiens huvudsakliga syfte var att studera om korrelationen mellan de 

företagsspecifika faktorerna och skuldsättningsgraden var densamma i Danmark, 

Finland, Norge och Sverige vilket är länder med likartade förutsättningar. 

Grundläggande teorier förklarar inte att landstillhörighet påverkar skuldsättningsgraden 

men till viss mån hävdar tidigare studier detta varav vi beslutat att bepröva detta i 

utvalda nordiska länder.   

 

Den multipla regressionen med hänsyn tagen till heteroskedasticitet visar att 

korrelationen skiljer sig åt. Denna modell ger bättre skattningar vilket har lett till färre 

signifikanta resultat men desto mer pålitliga. Utifrån studiens resultat kan vi konstatera 

att Norges koefficienter delvis påvisar ett motsatt korrelationsförhållande gentemot 

Danmark, Finland och Sverige. Gällande tillväxten finner vi både positiva och negativa 

resultat där Norge och Sverige har positiva samband. Tillgångsstruktur utgör undantaget 

där samtliga koefficienter är positivt korrelerade med långfristig skuld. Dock är det 

givetvis olika företag som studeras för respektive land men resultatet visar tydligt att 

Norge skiljer sig från de övriga länderna. Det är dock viktigt att påpeka att vissa resultat 

saknar signifikans varav vi ej med säkerhet kan påstå att dessa förhållanden råder. 

Endast relationen mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad är helt signifikant för 

samtliga länder, annars förekommer stor variation (tabell 12). Gällande lönsamhet 

finner vi att resultatet är signifikant i Norge och Sverige. Förhållandet mellan tillväxt 

och skuldsättningsgrad är väldigt svagt och icke signifikant. Variabeln företagsstorlek 

visar sig vara signifikant endast i Sverige. 

 

En tanke bakom studien var att Norge möjligt kunde påvisa avvikande resultat då de 

norska bolagen inte behöver efterfölja EU:s regler på samma sätt som de övriga 

noterade bolagen, givet att de alla verkar under samma redovisningsregler. Men det kan 

vara andra begränsningar som EU-medlemmarna måste förhålla sig till såsom 

miljöföreskrifter eller liknande regler vilket kan göra att vi ser mer likheter mellan dessa 

länder än vad vi gör i Norge. Dessutom finns det vissa skillnader kring skattesatserna 

mellan länderna (KPMG, 2015). Alla länder verkar under skandinavisk lag men i sin tur 

även under enskilda lagar gällande vardera land vilket kan påverka bolagens 

förutsättningar. Dessutom dominerar olika branscher i länderna vilket således också kan 

inverka på hur ett företag väljer att finansiera sig. 

 

Ur våra separata regressioner har våra resultat pekat på att uniform korrelation mellan 

de olika företagsspecifika faktorerna och skuldsättningsgraden inte kan hittas. Därav har 

land infogats som en dummyvariabel i modelleringen för att undersöka om 

landstillhörighet har påverkat skuldsättningsgraden. Regressionen visar att Norge skiljer 

sig från de övriga länderna och det bör därför inte antas att de företagsspecifika 

faktorerna påverkar skuldsättningsgraden på samma sätt. Dummyvariablerna för 
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respektive land visar att resultatet är signifikant vilket betyder att även landseffekter 

föreligger. Vi utesluter Norge ur regressionen men finner inte statistisk signifikans för 

dummyvariablerna gällande Danmark, Finland och Sverige. Detta indikerar att de 

antaganden vi gjorde under inledande kapitel avseende ländernas likheter kan stämma 

då vi inte kan förkasta vår nollhypotes. Det bör dock nämnas att då vi ej kan förkasta 

nollhypotesen betyder det inte heller att vi kan acceptera den, det kan föreligga andra 

faktorer som vi inte tagit hänsyn till i studien som ändå gör att länderna skiljer sig åt.  

 

Slutligen kan vi konstatera att det finns en landseffekt då samtliga länder inkluderas 

som dummyvariabler och att varje land bör ses som en egen ekonomisk enhet. 

Daskalakis och Psillaki (2008) undersöker Frankrike och Grekland vilka är länder som i 

tidigare studier har slagits samman i ett kluster på grund av deras likheter. Men när 

länderna studeras var för sig finner författarna att olikheterna är större än likheterna. Vi 

kan utifrån den aktuella studiens resultat besvara vår problemformulering och med 

försiktighet uttala oss om att olikheterna överträffar likheterna mellan Danmark, 

Finland, Norge och Sverige och att de företagsspecifika faktorerna inte korrelerar på 

exakt samma sätt i de olika länderna. Detta medför att vi, trots svag signifikans på vår 

studie, ställer oss kritiska till tidigare forskning som sammanfogar länder i kluster för att 

studera förhållandet mellan företagsspecifika faktorer och skuldsättningsgraden. 

 

7.2 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Denna studie har teoretiskt bidragit med vidare forskning kring vilka faktorer som 

påverkar skuldsättningsgraden samt studerat vilket samband som återfinnes mellan 

dessa variabler i de undersökta länderna. Befintlig forskning har gjort jämförande 

studier över landsgränser, dock har dessa fyra länder aldrig varit studiernas huvudfokus 

vilket breddar kunskapsområdet ytterligare. Tidigare resultat har varierat över tid och är 

beroende av metod och urval. Därmed bidrar studien till att utforska en ny tidsperiod 

och denna säregna urvalsgrupp av företag studeras (appendix 2). Vi har gett djupare 

insikt gällande korrelationsgraden i de olika länderna samt studerat skillnader mellan 

länderna i vår urvalsgrupp. Vi finner stöd för att olikheter befinner sig på 

företagsekonomisk nivå mellan Norge och de övriga länderna vilket öppnar upp för 

ifrågasättande av tidigare studier där länder studeras i kluster. Då vi erhåller olika 

samband i Norge jämfört med de andra länderna detekterar vi delvist stöd för både 

agentteorin och pecking order-teorin samt trade off-teorin. Vi visar på att likheter inte 

bör antas då varje land innehar säregna egenskaper som påverkar företagens 

förutsättningar.  

 

Vi har praktiskt bidragit till ytterligare förståelse gällande utformning av 

kapitalstrukturen hos företag i de olika länderna. Skuldsättningsgraden kan förklaras av 

fler än dessa fyra studerade faktorer och om skuldsättningsgrad är en variabel 

investerare anser vara av vikt bör investeraren således även beakta andra faktorer. 

Dessutom tyder studien på att faktorerna som påverkar skuldsättningsgraden skiljer sig 

åt mellan länderna varav en internationell investerare bör hålla sig medveten om detta 

vid analys av bolag i respektive land.  

 

7.3 Samhälleliga och etiska aspekter 
På lång sikt påverkar etiska aspekter samhället och därav är det viktigt att lyfta fram den 

etiska aspekten i forskningen. Enligt Jacobsen et al. (2002, s. 482) uppstår främst etiska 

dilemman då forskaren av metodhänsyn avsiktligen döljer studiens syfte eftersom detta 
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kan komma att påverka studiens tillförlitlighet om uppgiftslämnaren anpassar sina svar. 

Vi har endast hanterat sekundärdata för att besvara studiens problemformulering. Detta 

innebär att inga individer har deltagit i studien varav inga etiska belägenheter har 

uppkommit. All information som har studerats i studien finns tillgänglig för gemene 

man och har inte manipulerats varav vi finner det lämpligt att redogöra för vilka företag 

som har behandlats i studien (appendix 3). Vid vårt urval har vi hanterat samtliga bolag 

i studien på lika sätt, detta för att individerna består av företag och det studerade 

materialet av rådata. Då samtliga individer har hanterats jämställt har vi inte heller 

ansett att hänsyn behövts ta till särskilt utsatta individer. Utsatta individer i vårt data 

anses inte finnas då vi endast granskar bolags publika siffror vilket inte bör utgöras som 

känslig information eftersom allt data är tillgängligt för gemene man. Enligt 

forskningsetik har vi en kontinuerlig källhänvisning för att inte ta åt oss äran för någon 

annans arbete (Eriksson & Wiedersheim, 2011, s. 179). 

 

Eftersom vi följer ett naturvetenskapligt och positivistiskt synsätt hävdar Jacobsen et al. 

(2002, s. 491) att samhällsvetenskaperna skall vara värderingsfria och neutrala. Dock är 

forskningen inte helt värderingsfri enligt Jacobsen et al. eftersom vi ändock har valt vår 

problemställning. Vi har inte medvetet tvingat fram ett visst resultat utan ställde oss till 

en början öppna till möjliga utfall genom att formulera en öppen problemställning. Vi 

har kontinuerligt förhållit oss till vårt vetenskapliga synsätt och tydligt förklarat såväl 

teoretiska som praktiska metodologiska val vilket inbringar transparens i studien för 

intressenter. Eftersom vi har förhållit oss objektiva till studien utan att vinkla resultatet 

har studien befriats från etiska influenser. Efter datainhämtningen har viss manipulation 

av våra data företagits men detta har tydliggjorts för läsaren vilket inte gör att våra data 

kan klassas som vinklat eller justerat för att förbättra resultat (Jacobsen et al., 2002, s. 

488).  

 

Ur samhällelig aspekt kan denna studie värderas som högst aktuell. Detta då vi utför en 

jämförelse mellan fyra länder, samtliga välutvecklade och till ytan synes lika samhällen 

att verka i som företag. Då tidigare studier antagit att dessa länder är lika finner vi 

motsatsen. Om fler studier utförs inom området som kan påvisa signifikansen i denna 

studie kan företagsklimatet komma att ändras på marknaden. Exempelvis kan det 

påvisas att vissa länder i urvalsgruppen är mer fördelaktiga än andra att göra affärer i, 

detta beroende på enkelheten att erhålla lån och lönsamhetens korrelation med 

skuldsättningen för att nämna något exempel. Företag är en stor drivkraft i varje land 

och skulle roteringar mellan marknaderna börja inträffa kan detta tillföra förändringar 

på den nordiska marknaden. Samhällena bör i så fall se över vad som utgör skillnader 

och institutioner kan komma att påverkas av dessa upptäckter. Exempelvis kan 

skattenheterna i länder påverkas då det skiljer sig en del mellan skattesatserna i länderna 

varav detta kan påverka bolagens lönsamhet. 

 

7.4 Förslag till vidare forskning 
Den aktuella studien visar på låga förklaringsgrader vilket kan förklaras av att få 

variabler har inkluderats. Till en början gjordes detta för att begränsa studiens 

omfattning samt att dessa variabler uppskattades inneha störst förklaringsgrad. Att 

inkludera fler variabler i denna jämförelse kan möjliggöra en djupare förståelse för 

skillnaderna mellan länderna. Ett exempel på en intressant variabel hade varit att 

inkludera logaritmerat marknadsvärde som en förklarande variabel. Logaritmering 

skulle användas för att marknadsvärden skiljer sig kraftigt åt beroende på företag, 
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detsamma som att företagsstorleken logaritmeras. Intresset i att granska denna variabel 

grundas i ifall marknadsvärdet, och därmed investerarna, kan påverka 

skuldsättningsgraden.  

 

Ett intresse har under studien väckts i att undersöka huruvida det förekommer skillnader 

mellan länderna när fokus läggs på små och medelstora onoterade bolag vilka utgör 

majoriteten av andelen företag istället för på de börsnoterade bolagen. Exempelvis 

Yazdanfar och Ödlund (2010) finner intressanta vinklar och teorier som stödjer de facto 

att mindre och nystartade bolag bör finna andra typer av relationer till 

skuldsättningsgraden.  

 

Då vi har funnit skillnader mellan de länder som har sammanförts i tidigare studier kan 

det finnas intresse i att granska andra klustergrupper för att se om skillnader återfinnes 

även där. Detta kan ytterligare stärka ifrågasättandet av de tidigare studiernas 

antaganden om liknande påverkan på skuldsättningsgraden oavsett i vilket land 

företaget är etablerat. 

 

Studien finner att det troligen finns många landsfaktorer som påverkar 

skuldsättningsgraden vilket osökt leder till ett intresse för att utveckla hur 

landsfaktorerna påverkar skulden. Dock kan landsfaktorer vara svåra att urskilja och 

svåra att mäta. Exempel på variabler som kan användas är grad av utvecklat 

banksystem, IT-system, innovation i samhället, möjligheter för uppstart av företag, BNP 

per capita, stöd från stat samt lagliga och skattemässiga faktorer. Vi finner avvikande 

resultat för Norge där vi finner stöd för motsatta teorier till skillnad från de övriga 

länderna. Därför finner vi resultatet tämligen intresseväckande varav en djupare 

undersökning borde genomföras i syfte att besvara varför dessa skillnader uppstår. 

 

Då vår tillväxtvariabel genererade stora skillnader över åren finns ett intresse att granska 

huruvida skillnader föreligger mellan olika tidsperioder. Förslagsvis genomföra en 

undersökning som jämför mellan perioder med krisbeläggning och perioder med hög 

tillväxt och uppåtgående konjunktur.  

 

Perspektivet för studien är ämnat för investerare över hela den nordiska marknaden 

vilket har öppnat upp för ytterligare en synvinkel på denna studie. Att utföra en 

kvalitativ studie där investerare från berörda länder får besvara hur de tänker gällande 

de slutsatser studien dragit och om det påverkar deras taktik och sätt att investera. 
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8. Sanningskriterier 

 
Insamlandet av information för kvantitativa studier kan innebära en viss osäkerhet. 

Syftet med detta kapitel är därför att påvisa studiens trovärdighet genom att redogöra 

för dess reliabilitet och validitet. Vi kommer även att redogöra för dess 

generaliserbarhet samt replikerbarhet. Vi ämnar nedan förklara i vilken mån dessa 

kriterier har införlivats. 

 
 

Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 160-161) bör sanningskriterierna väljas utifrån 

studiens angreppssätt. Det är verklighetssynen som avgör sanningsenligheten. Validitet, 

reliabilitet och generaliserbarhet bör diskuteras för att kontrollera om den genererade 

kunskapen förhåller sig till verkligheten. Bryman (2011, s. 49) tillägger att 

replikerbarhet, snarare än generaliserbarhet är av vikt för att bedöma undersökningen. 

Dessa fyra begrepp kommer således att redogöras från den aktuella studiens perspektiv. 

 

8.1 Validitet 
Patel och Davidsson (2011, s. 102) definierar validitet som att studien måste utföras så 

att vad som avses undersökas faktiskt undersöks. Lundahl och Skärvad (1999, s. 150-

151) skiljer inre validitet från yttre validitet. Inre validitet innebär att mätinstrumentet 

mäter vad det avser att mäta. Det är dock sällan som det går att uppnå en 

hundraprocentig validitet och därför är det viktigt att redogöra för i vilken grad den inre 

validiteten föreligger för att kunna uppskatta mätinstrumentets noggrannhet. Yttre 

validitet förklaras av överensstämmelsen mellan de förhållanden som eftersöktes och 

den indikator som ämnade besvara detta förhållande. Dålig validitet kan uppstå i och 

med att felaktiga frågor ställs vid en enkätundersökning som leder till svar som ej går att 

använda för studiens syfte. Den aktuella studien baseras på teorier som har tydlig 

koppling till vardera företagsspecifik faktor som studeras i relation till 

skuldsättningsgraden. Dessa faktorer beräknas utifrån offentlig finansiell information 

som presenteras i respektive företags finansiella rapporter. Dessa faktorer kan dock 

kalkyleras på olika sätt varav en noggrann förundersökning har utförts för att säkerställa 

att rätt information sammanställs i databearbetningen.  

 

Enligt Ejvegård (2009, s. 80) är det viktigt att använda ett exakt mått och således även 

förstå dess innebörd och förhålla sig konsekvent till detta mått. Vi har därför noga 

studerat flertalet vetenskapliga artiklar för att studera hur nyckeltalen mäts och 

beräknas. Beräkningsmetoden för respektive nyckeltal har valts utefter de mått som 

använts mest frekvent i tidigare studier. Dessa studier bekräftar att vad vi avser att mäta 

faktiskt är mätbart vilket gör att vi känner oss bekväma med de beräkningar som har 

utförts även i denna studie varav vi anser validitetskriteriet vara uppfyllt. Alternativa 

beräkningsmetoder kan dock ändra resultatet. 

 

Jacobsen et al. (2002, s. 256) förklarar att den interna giltigheten kan prövas genom att 

kontrollera resultatet mot tidigare studier utförda inom området och att forskaren själv 

kritiskt granskar resultatet. Praktiskt sett kan vi endast hävda att beskrivningen av 

resultatet är riktigt om andra håller med. Vi har därför valt att jämföra den aktuella 

studiens resultat med tidigare empiri vilket har diskuterats i analysen. Vi finner stöd för 

de samband empirin påvisar men samtidigt har olika länder studerats. Eftersom vi 

kommer fram till att landsfaktorn delvis förklarar skuldsättningsgraden ställer vi oss 
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kritiska till att jämföra med andra studier eftersom dessa har studerat helt andra länder 

med skilda förutsättningar. Trots att de nordiska länderna tillsynes är väldigt lika har vi 

visat på att så inte är fallet, varav en jämförelse med länder utanför detta område ej bör 

anses vara aktuellt.  

 

Enligt Patel och Davidsson (2011, s. 102) står validitet i förhållande till reliabilitet i viss 

mån eftersom det ena inte kan utesluta det andra för att säkerställa studiens trovärdighet. 

Låg reliabilitet leder till låg validitet eftersom mätningen inte är tillförlitlig. Motsatt är 

hög reliabilitet meningslöst om inte mätningen mäter vad som avses mätas. 

 

8.2 Reliabilitet 
När väl ett lämpligt mätinstrument har valts ut måste mätningen ske på ett tillförlitligt 

sätt vilket enligt Patel och Davidsson (2011, s. 103) innebär att studien har god 

reliabilitet. Johansson-Lindfors (1993, s. 161) hävdar att studiens reliabilitet bestäms 

utifrån datainsamlingsmetoden. Bell (2006, s. 117) tillägger att insamlingsmetoden som 

används för att tillgodogöra sig informationen skall kritiskt granskas för att värdera 

resultatets tillförlitlighet. Om studien uppfyller reliabilitetskriteriet skulle det då 

resultera i att samma resultat uppmäts om studien upprepas under lika omständigheter. 

 

Sekundärdatat har inhämtats från databasen Thomson Reuters vilket vi anser vara en 

pålitlig informationskälla. Informationen baseras på finansiell data från företagens 

årsredovisningar vilket i sin tur har granskats av revisorer vilket stärker dess 

tillförlitlighet. Dessutom har stickprov utförts för att kontrollera den information som 

har sorterats ut från databasen med företagets faktiska årsredovisning vilket i samtliga 

fall har stämt överens Oavsett vilken individ som utför insamlingen inhämtas lika 

finansiell information, förutsatt att inga manuella fel uppkommer. Vi har upprepat 

datainsamlingsmetoden samt databearbetningen och åstadkommit lika resultat varav vi 

kan säkerställa studiens reliabilitet. 

 

Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 152) kännetecknas en studie med god reliabilitet 

av få slumpmässiga fel och att mätningen inte påverkas beroende på vem som utför den. 

Reliabiliteten kan säkerställas genom att mätningen utförs konsekvent och identiskt. I 

den aktuella studien har respektive faktor uppmätts på samma sätt oberoende av 

tidsperiod eller land genom att standardiserade beräkningar har formulerats i Excel för 

att minska risken för fel på grund av hantering.  

 

8.3 Generaliserbarhet 
Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 162) bestäms generaliserbarheten utifrån det urval 

studien baseras på. Från ett mindre urval till en totalundersökning kan stora skillnader 

uppstå beroende på studiens representativitet. Generaliserbarhet kan dock aldrig 

garanteras eftersom det alltid finns en risk att skevhet uppstår. Enligt Patel och 

Davidson (2011, s. 56) härrör generaliserbarheten i regel till enkätundersökningar och 

huruvida slutsatser kan dras utifrån en hel population. Vår studie försöker i största 

möjliga mån utföra en totalundersökning varav vi anser att vi kan generalisera våra 

resultat över de övriga företagen inom ramen för urvalskriterierna i respektive land. Då 

studien riktar sig mot större noterade bolag anser vi inte att resultaten kan generaliseras 

mot de mindre onoterade bolagen då skillnader i bolagens förutsättningar kan 

förekomma. Vi kan däremot inte generalisera våra resultat vi finner i respektive land 

och anta att våra resultat gäller även för andra länder. Detta då vi i studien funnit att 



  
Bolander & Olsson 

75 

  

landstillhörighet är en faktor som påverkar skuldsättningsgraden och att det varierar 

beroende på vilket land företaget agerar i.  

 

8.4 Replikerbarhet 
Bryman (2011, s. 49) hävdar att replikationer inte är vanligt förekommande inom 

forskning men det är ändock ett kriterium som bör kunna ställas på en studie. 

Replikerbarhet innebär att studien skall kunna reproduceras av en annan forskare. Därav 

måste studien inneha hög transparens och i detalj beskriva tillvägagångssättet för att 

möjliggöra replikation.  

 

Vi har därför i största möjliga mån beskrivit studiens tillvägagångsätt. I kapitlet 

praktiskt metod beskriver vi utförligt hur vi har gått tillväga för att bearbeta 

datamaterialet och förklarat hur de företagsspecifika variablerna beräknas. Vidare 

beskriver vi i detalj hur vi gått till väga för att analysera vårt data vilket ytterligare 

förenklar för en eventuell replikering. Datainsamlingsmetoden kan i precisa termer 

studeras i appendix 2 samt bortfallsanalysen i appendix 4. De företag som ingår i 

studien återfinnes i appendix 5 medan resultaten för vår studie presenteras i empirin. De 

få bolag där imputation har utförts har redovisats i appendix 3. För att underlätta för 

läsaren har samtliga refereringar hänförts till korrekt sidnummer samt att källan återges i 

litterturförteckningen. Genom att transparensen i studien är hög ges det möjlighet att 

identiskt följa tillvägagångssättet varav vi finner att kriteriet replikerbarhet är uppfyllt. 

Detta innebär således att samma företag studeras, under exakt den angivna tidsperioden 

och att samma variabler används för att studera korrelationen till ett företags 

skuldsättningsgrad samt i regressionsanalysen innehållandes dummyvariabler. Korrekta 

mått och statistiska verktyg måste således brukas för uppnå överensstämmande resultat.  
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Appendix 1. Tidigare empiri 
  

LTD = Long term debt 

STD = Short term debt 

TD = Total debt 

TA = Total assets 

 

Artikel Författare År  Beroende 

variabel 

Oberoende variabler Länder Tidsperiod 

The determinants of corporate 

debt ratios in chosen european 

countries 

Daszynska-Zygadlo 

& Szpulak 

2012 LTD/TA 

STD/TA 

TD/TA 

(Book value)  

Lönsamhet, tillgångsstruktur, 

storlek 

Frankrike, Tyskland, UK, 

Nederländerna 

2003-2010 

Taxes and Corporate 

Borrowing: Empirical Evidence 

from Selected African 

Countries 

Abor et al. 2011 Debt-to-equity Lönsamhet, tillväxt, Storlek, 

ålder 

Ghana, Kenya, Sydafrika, 

Nigeria 

1997-2006 

Industry effects and micro 

firms’ capital structure 

determinants; Empirical 

evidence from Swedish data 

Yasdanfar & Ödlund 2010 LTD/TA 

STD/TA 

(Book value) 

Lönsamhet, tillgångsstruktur, 

storlek, ålder, industrieffekt 

 

Sverige 2007 
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Do country or firm factors 

explain capital structure? 

Evidence from SMEs in France 

and Greece 

Daskalakis & 

Psillaki 

2008 TD/TA 

(Book value) 

Lönsamhet, tillgångsstruktur, 

storlek, tillväxt 

Frankrike, Grekland 1998-2002 

Capital structure around the 

world: The roles of firm- and 

country-specific determinants 

Jong et al. 2008 LTD/TA  

(Book value) 

 

Lönsamhet, tillgångsstruktur, 

storlek, tillväxtmöjligheter + 

landspecifika faktorer 

42 länder, se artikel. 1997-2001 

Cross-Country Determinants of 

Capital Structure Choice: A 

Survey of European Firms 

Bancel & Mitto 2004  Endast enkätundersökning 16 Europeiska länder, se 

artikel 

 

Determinants of the Capital 

Structures of European SMEs 

Hall et al. 2004 LTD/TA 

STD/TA 

(Book value) 

Lönsamhet, tillgångsstruktur, 

tillväxt, storlek, ålder 

Belgien, Tysland, 

Spanien, Irland, UK, 

Italien, Nederländerna, 

Portugal 

1995 

The Interrelationship between 

Culture, Capital Structure, and 

Performance: Evidence from 

European Retailers 

Gleason et al. 2000 TD/TA Undersöker om 

kapitalstrukturen skiljer sig åt 

mellan olika kluster. 

14 länder, 4 kluster, se 

artikel. 

1994 

Capital structure in developing 

countries 

Booth et al. 2001 LTD/TA 

TD/TA 

(book + market 

value) 

tillgångsstruktur, lönsamhet, 

storlek, tillväxt, genomsnittlig 

skattesats 

10 utvecklingsländer, se 

artikel. 

1980-1990 
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Institutions, financial markets, 

and firm debt maturity 

Demirguc-Kunt 

& Maksimovic 

1999 LTD/TA STD/TA  

TD/TA 

Tillgångsstruktur, tillväxt, 

lönsamhet, + landsfaktorer  

30 länder, se artikel. 1980-1991 

How firm characterisetics affect 

capital structure: an 

international comparison 

Wald 1999 

 

 

LTD/TA 

TD/TA 

(book value) 

  

Lönsamhet, tillgångsstruktur, 

storlek, tillväxt, risk, 

inventarier, volatilitet, 

försäljningstillväxt 

Frankrike, Tyskland, 

USA, UK, Japan 

1993-1997 

Essays on Capital Structure – 

An Empirical Study of 

Determinants of Capital 

Structure with LISREL 

Asgharian 1997 Debt-to-equity 

(Book + market 

value) 

Lönsamhet, tillväxtmöjlighet, 

företagsstorlek, 

tillgångsstruktur, unicitet 

Sverige 1988-1992 

What Do We Know about 

Capital Structure? Some 

Evidence from International 

Data 

Rajan & Zingales 1995 Debt to 

Assets/Capital/net 

assets (book + 

market value) 

Lönsamhet, tillgångsstruktur, 

storlek, tillväxt 

Frankrike, Italien, Japan, 

Kanada, UK, USA 

Tyskland 

1987-1991 

The Determinants of Capital 

Structure Choice 

Titman & Wessels 1988 LTD/TA 

STD/TA 

Konvertibel/TA 

(Book + market 

value) 

storlek, lönsamhet, tillväxt, 

tillgångsstruktur, bransch, 

icke-skuld skattesköldar, 

intäktsvolatilitet, unicitet. 

USA 1974-1979 



  
Bolander & Olsson 

85 

  

Appendix 2. Urvalsprocessen 
  

Urvalsprocess: Tillvägagångssättet för att välja ut företag från Thomson Reuters 

Datastream. 

Datainsamling skedde den 13 mars 2015. 

Steg 1-2 hänvisar till urvalet på vilka företag som ska ingå i studien. Steg 3 redogör för 

variablerna som använts.  

Steg 1: 

Market: Denmark/Finland/Norway/Sweden 

Primary quote: Yes 

Major Securities: Yes 

Status: Active 

Instrument type: Equity 

Exchange: Copenhagen/Helsinki/Oslo/Stockholm 

Steg 2: 

Filtrering efter industri 

ICBIN anger ICB Industry Name  

Filtrerat bort Financials  

Steg 3:  

Hämtat hem variablerna via Worldscope för 2009-2013 

Koder som har använts för att sortera ut information: 

Net sales or revenue   WC01001 

Total Assets    WC02999  

Long term debt   WC03251  

Total debt    WC03255  

Earnings before interest and taxes  WC18191 

Property, plant and equipment  WC02501 
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Appendix 3. Imputation 

 

Följande bolag har imputation används för tillväxtvariabeln: 

 

Danmark:  Inga 

 

Finland:  Talvivaaran Kaiv 

Restamax 

 

Norge:  Archer LTD 

Borrega 

Bw LTD 

Odfjell Drill 

 

Sverige:  Arise AB 

Bufab Holding AB 

Concentric AB 

Moberg Pharma  

 

Imputation utfördes genom att räkna ut medelvärdet på de övriga åren och ersätta det 

med det avsaknade året.  

 

  



  
Bolander & Olsson 

87 

  

Appendix 4. Bortfallsanalys 

  

Bortfallsanalys             

  Land Före Efter     Före Efter 

Företag Danmark 99 79 Observationer Danmark 495 395 

 

Finland 101 96 

 

Finland 505 480 

 

Norge 129 100 

 

Norge 645 500 

 

Sverige 255 174 

 

Sverige 1275 870 

  Total 584 449   Total 2920 2245 

        Bortfall 

       Danmark -20% 

      Finland -5% 

      Norge -22% 

      Sverige -32% 

      Totalt 

bortfall -23,12%             
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Appendix 5. 

Lista över 

företag 

DANMARK: 

AALBORG 
BOLDSPILKLUB  

ALK-ABELLO A/S  

AMBU A/S  
ANDERSEN & 

MARTINI   

AP MOELLER 
MAERSK   

ARHUS ELITE A/S  

ARKIL HOLDING A/S  
ATHENA IT- GROUP 

A/S   

ATLANTIC 
PETROLEUM  

AURIGA INDUSTRIES  

BANG & OLUFSEN 
AS   

BAVARIAN NORDIC 

AS   
BIOPORTO A/S  

BOCONCEPT 

HOLDING  
BRODRENE 

HARTMANN  

BRONDBYERNES IF  
CARLSBERG A/S  

CHEMOMETEC A/S  

CHR. HANSEN 
HOLDING  

COLOPLAST A/S  

COLUMBUS A/S  
DAMPSKIBS 

NORDEN AS  

DANTAX 
RADIOINDUSTRI  

DANTHERM A/S  

DFDS A/S   
DSV A/S   

EAST ASIATIC CO  

EGETAEPPER A/S  
ENALYZER AS  

ERRIA A/S   

ESOFT SYSTEMS A/S  
EXIQON A/S  

EXPEDIT A/S  F E 
BORDING A/S  

FIRSTFARMS A/S  

FLSMIDTH & CO A/S  
FLUGGER A/S  

GABRIEL HOLDING 

AS   
GENMAB A/S   

GLUNZ & JENSEN A/S  

GN STORE NORD A/S  
GREENTECH 

ENGERY  

GYLDENDAL A/S   
H. LUNDBECK A/S  

H+H 

INTERNATIONAL  
HARBOES BRYGGERI 

A/S   

HOJGAARD 
HOLDING A/S  

 IC GROUP A/S  
INTERMAIL A/S  

KOEBENHAVNS  

LAND & LEISURE A/S  
MOLS LINIEN A/S  

MONBERG & 

THORSEN AS   
NKT HOLDING A/S  

NORTH MEDIA AS  

NOVO NORDISK A/S  
NOVOZYMES A/S  

PANDORA   

PARKEN SPORT & 
ENTER   

PER AARSLEFF A/S  

ROCKWOOL INT'L 
A/S   

ROYAL UNIBREW 

A/S   
RTX TELECOM A/S  

SANISTAL A/S  

SCANDINAVIAN 
BRAKE   

SCHOUW & CO A/S  

SILKEBORG IF 
INVEST   

SKAKO A/S   

SOLAR A/S   
SP GROUP A/S   

SSBV ROVSING   

SVE MIGATRONIC 
A/S   

TDC AS   

TIVOLI A/S   
TOPSIL 

SEMICONDUCTOR  

TORM A/S  
TRAVELMARKET.CO

M   

VESTAS WIND 
SYSTEMS   

WILLIAM DEMANT 

HLDG   

FINLAND: 

AFARAK GROUP OYJ  

AFFECTO OYJ  
AHLSTROM OYJ  

ALMA MEDIA OYJ  

AMER SPORTS   
APETIT OYJ   

ASPO OYJ  

ASPOCOMP GROUP 
OYJ   

ATRIA PLC 
BASWARE OYJ   

BIOHIT OYJ   

BIOTIE THERAPI  
CARGOTEC 

CORPORATION 

CENCORP OYJ 
COMPONENTA OYJ   

COMPTEL OYJ   

CRAMO OYJ    

DIGIA PLC    

DOVRE GROUP  

EFORE OYJ  
ELECSTER OYJ   

ELEKTROBIT CORP  

ELISA CORP  
ETTEPLAN OYJ   

EXEL COMPOSITES 

OYJ   
FINNAIR OYJ   

FINNLINES OYJ  

FISKARS OYJ   

FORTUM OYJ   
GLASTON 

CORPORATION  

HKSCAN CORP   
HONKARAKENNE 

OYJ   

HUHTAMAKI OYJ  
ILKKA-YHTYMA OYJ   

INCAP OYJ   

IXONOS PLC  
KARJALAN 

KIRJAPAINO   

KEMIRA OYJ   
KESKISUOMALAINE

N OYJ   

KESKO OYJ   

KESLA OYJ    

KONE 

CORPORATION   
KONECRANES ABP   

LASSILA & 

TIKANOJA   

LEMMINKAINEN OYJ   

MARTELA OYJ   

METSA BOARD OYJ   
METSO OYJ    

NEO INDUSTRIAL   

NESTE OIL OYJ   
NOKIA CORP   

NOKIAN TYRES PLC   

NURMINEN 
LOGISTICS  

OKMETIC OYJ   

OLVI OYJ    
ORIOLA-KD CORP   

ORION OYJ   

OUTOKUMPU OYJ   
OUTOTEC OYJ   

 PKC GROUP OYJ  

PONSSE OYJ    
POYRY OYJ    

QPR SOFTWARE OYJ   

RAISIO OYJ   

RAMIRENT OYJ   

RAPALA VMC   

RAUTE OYJ   
RESTAMAX   

REVENIO GROUP 

OYJ    
SAGA FURS OYJ  

SANOMA- OYJ  

SOLTEQ OYJ   
SOPRANO OYJ    

SRV GROUP PLC   
SSH COMM   

STOCKMANN OYJ   

STORA ENSO OYJ   
SUOMINEN OYJ   

TAKOMA OYJ   

TALENTUM OYJ   
TALVIVAARAN KAIV  

TECNOTREE OYJ   

TELESTE OYJ    

TIETO OYJ   

TIKKURILA OYJ   

TRAINERS HOUSE   
TULIKIVI OYJ   

TURVATIIMI CORP   

UPM-KYMMENE OYJ   
UPONOR OYJ  

VACON OYJ  

WARTSILA OYJ AB  
VIKING LINE ABP  

WULFF GROUP    

YIT OYJ    

ZEELAND OYJ    
 

NORGE:  

AF GRUPPEN ASA    
AKASTOR ASA    

AKER 

PHILADELPHIA    
AKVA GROUP ASA    

AMERICAN SHIPPING 

CO     
APPTIX ASA    

ARCHER LTD    

ARENDALS 
FOSSEKOMP.    ATEA 

ASA    AUSTEVOLL 

SEAFOOD    
BAKKAFROST P/F    

BELSHIPS ASA    

BERGEN GROUP ASA    
BLOM ASA    

BONHEUR ASA    

BORGESTAD ASA    

BORREGA     

BW LPG     

BW OFFSHORE LTD    
BYGGMA ASA    

CECON ASA     

DEEP SEA SUPPLY 
PLC     

DET NORSKE     

DNO ASA     
DOF ASA    

DOMSTEIN ASA    

EITZEN CHEMICAL 
ASA     

ELECTROMAGNETIC    

ELTEK ASA     
EMAS OFFSHORE 

LTD     

EVRY ASA    
FARSTAD SHIPPING 

ASA     

FRED. OLSEN 

ENERGY    

FRONTLINE LTD    

FUNCOM N.V.    
GANGER ROLF ASA    

GC RIEBER SHIPPING    

GOLDEN OCEAN    
GOODTECH ASA    

GRIEG SEAFOOD 

ASA     
GYLDENDAL ASA    

HAFSLUND ASA    
HAVFISK ASA    

HAVILA SHIPPING 

ASA     
HEXAGON 

COMPOSITES    

HOEGH LNG     
I.M. SKAUGEN ASA    

INTEROIL 

EXPLORATION    

JINHUI SHIP & 

TRANS     

KITRON ASA    
KONGSBERG 

AUTOMOTIV    

KONGSBERG 
GRUPPEN    

KVAERNER     

LEROY SEAFOOD 
GROUP     

MARINE HARVEST 

ASA    
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NATTOPHARMA ASA    
NORSK HYDRO ASA    

NORSKE 

SKOGINDUST.    
NORTHERN 

OFFSHORE    

NORWAY ROYAL    
NORWEGIAN AIR    

NORWEGIAN 

ENERGY     
NTS ASA    

OCEANTEAM ASA.    

ODFJELL ASA    
ODFJELL DRILL    

ORKLA ASA    

PANORO ENERGY 
ASA     

PETROLEUM GEO-

SVCS     
PETROLIA SE    

POLARIS MEDIA    

PROSAFE SE     
PSI GROUP ASA     

Q-FREE ASA     

REC SILICON ASA    
REM OFFSHORE ASA    

REPANT ASA    

ROCKSOURCE ASA    
SALMAR ASA    

SCANA INDUSTRIER 

ASA     
SCHIBSTED ASA    

SEABIRD EXP    

SEADRILL LTD    
SIEM OFFSHORE INC    

SIEM SHIP    

SOLSTAD OFFSHORE 
ASA     

SOLVANG ASA    

SPECTRUM ASA    
STOLT NIELSEN    

SUBSEA 7 S.A.    

TELENOR GROUP     

TELIO HOLDING    

TIDE ASA     

TOMRA SYSTEMS 
ASA     

TTS GROUP ASA    

VEIDEKKE ASA    
WILH WILHELMSEN    

WILH. WILHELMSEN    

WILSON ASA     
YARA INTERNATIO     

 

SVERIGE: 

2E GROUP AB     

AAK PUBL AB     
AB SKF     

ACTIVE BIOTECH AB    

ADDTECH AB    
ADDVISE LAB    

AF AB    

AGELLIS GROUP AB   
AIK FOTBOLL AB   

ALFA LAVAL AB   

ALLENEX   

ALLTELE 
ALLMANNA SVE   

ARISE AB    

ASSA ABLOY AB   
ATLAS COPCO AB   

AURIANT MINING 

AB   
AVTECH SWEDEN 

AB    

AXFOOD AB   
B&B TOOLS AB    

BE GROUP AB   

BEIJER ALMA AB   
BEIJER 

ELECTRONICS  

BEIJER REF PUBL AB   
BERGS TIMBER AB  

BILIA AB   

BILLERUDKORSNAS 
PUBL    

BIOTAGE AB   

BLACK EARTH   
BOLIDEN AB    

BONG LJUNGDAHL 

AB    
BOULE DIA   

BREDBAND2 I 

SKAND    
BRINGWELL PUBL 

AB    

BUFAB HOLDING AB   
BULTEN AB   

BYGGMAX GROUP 

AB    
CAVOTEC SA   

CELLAVISION AB   

CLOETTA AB  
CONCENTRIC AB  

CONCORDIA 

MARITIME  
CONFIDENCE INTL  

CONSILIUM AB  

COPPERSTONE RES  

C-RAD AB   

CTT SYSTEMS AB  

CYBAERO AB  
CYBERCOM GROUP 

AB   

DOME ENERGY PUBL 
AB    

DRILLCON AB    

DUNI AB    
DUROC AB  

ELANDERS AB   
ELECTROLUX AB   

ELEKTA PUBL AB  

ELOS AB    
EMPIRE AB   

ENIRO AB    

EOLUS VIND   
ERICSSON 

EXEOTECH   

FAGERHULT AB 
FREE2MOVE 

HOLDING AB  

GENERIC SWEDEN 
AB    

GETINGE AB   

GEVEKO AB   
GLOBAL HEALTH 

PART   

GOTENEHUS GROUP 
AB    

GUIDELINE GEO   

GUNNEBO AB   
HALDEX AB  

HEMTEX AB  

HEXAGON AB  
HEXATRONIC 

GROUP AB   

HEXPOL AB    
HIFAB GROUP AB   

HIQ 

INTERNATIONAL AB   
HMS NETWORKS AB.   

HOLMEN AB  

HUSQVARNA    
IAR SYSTEMS   

ICA GRUPPEN AB  

IND & FIN SYSTEMS  
INDUTRADE AB   

INTELLECTA AB   

INVISIO COMM   
INXL INNOVATION 

AB   

ITAB SHOP CONCEPT  
JAYS AB   

KABE HUSVAGNAR 

AB   

KAPPAHL AB   

KNOW IT AB   

KOPPARBERGS 
BRYGGERI  

LAGERCRANTZ 

GROUP AB  
LAMMHULTS  

LINDAB INTER  

LOOMIS AB   
LUNDIN PETROLEUM 

AB   

MACKMYRA SVEN  

MALMBERGS 

ELEKTRISKA   

MEDA AB  
MEDCAP AB 

MEKONOMEN AB  

MIDSONA    
MOBERG PHARMA  

MODERN TIMES GRP 

MTG  
MQ HOLDING AB   

MULTIQ INTL AB 
NCC AB   

NEDERMAN 

HOLDING AB   
NEW NORDIC 

HEALTH   

NEW WAVE GROUP 
AB    

NIBE INDUSTRIER 

AB   

NOBIA AB   

NOLATO AB   

NORDIC SERVICE  
NOTE AB    

OBDUCAT AB   
OEM-

INTERNATIONAL AB   

ONIVA ONLINE GRO   
ONLINE BRANDS  

OPCON AB    

OPUS GROUP AB  
OREXO AB    

PA RESOURCES AB  

PALLAS GROUP AB   
PARADOX  

PARTNERTECH AB   

PAYNOV AB   
PEAB AB  

PILUM AB   

POLYPLANK AB   
PRECISE 

BIOMETRICS   

PRECOMP 
SOLUTIONS   

PREVAS AB   

PROACT IT GROUP 
AB   

PROFFICE AB  

PROFILGRUPPEN AB 
QLIRO GROUP PUBL 

AB  

REDERI AB TRANS  
REJLERS PUBL AB  

REZIDOR HOTEL 

GROUP   
RNB RETAIL  

ROTTNEROS AB  

RUSFOREST AB   
SAAB AB   

SANDVIK AB 

SAS AB   
SCANDBOOK AB   

SECURITAS AB   

SEMCON AB   
SKANSKA AB   

SKISTAR AB  

SMARTEQ AB    

SSAB SVENSKT STAL 

AB   

STILLE AB   
STOCKWIK 

FORVALT   

STUDSVIK AB   
SWECO AB   

SWEDISH MATCH AB  

SVENSKACELLULOS
A AB   

SYSTEMAIR AB  
TAGMASTER AB  

TELE2 AB  

TELIASONERA AB  
TRELLEBORG AB   

TRIGON AGRI A/S   

VBG GROUP PUBL   
VENUE RETAIL 

GROUP    

VITEC SOFTWARE 
GRP   

VITROLIFE AB  

VOLVO AB    
XANO INDUSTRI AB  

ZETADISPLAY AB    
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Appendix 6. Deskriptiv statistik 

  

  Långsiktig SG   Lönsamhet   

Tillväxt  

%     Storlek     Tillgångsstruktur 

  FI DK NO SE FI DK NO SE FI DK NO SE FI DK NO SE FI DK NO SE 

Medel 0,17 0,17 0,28 0,15 0,03 0,02 0,01 0,00 1% -1% 8% 13% 14,80 14,02 14,63 13,96 0,23 0,33 0,41 0,19 

SD 0,16 0,18 0,20 0,14 0,10 0,17 0,17 0,17 24% 24% 38% 57% 1,99 2,14 1,85 2,40 0,20 0,23 0,30 0,20 

  

                   

  

2009 

Medel 0,20 0,18 0,28 0,16 0,01 -0,04 0,03 -0,01 -2% -1% 10% 14% 14,80 13,93 14,64 13,83 0,25 0,34 0,40 0,20 

SD 0,14 0,17 0,21 0,14 0,11 0,20 0,18 0,17 19% 19% 39% 73% 2,06 2,14 1,82 2,47 0,21 0,23 0,29 0,20 

2010 

Medel 0,20 0,17 0,28 0,15 0,04 0,02 0,00 0,00 2% -3% 4% 17% 14,80 13,98 14,57 13,89 0,24 0,34 0,41 0,19 

SD 0,25 0,17 0,21 0,14 0,09 0,17 0,18 0,18 23% 22% 28% 64% 1,99 2,13 1,90 2,42 0,20 0,23 0,31 0,20 

2011 

Medel 0,16 0,16 0,28 0,15 0,05 0,04 0,00 0,01 6% 1% 5% 16% 14,83 14,03 14,57 13,98 0,23 0,33 0,42 0,19 

SD 0,11 0,18 0,20 0,15 0,09 0,15 0,16 0,18 22% 24% 41% 57% 2,01 2,15 1,93 2,41 0,20 0,23 0,31 0,20 

2012 

Medel 0,15 0,16 0,26 0,15 0,03 0,01 0,00 0,00 3% -1% 16% 11% 14,84 14,09 14,66 14,05 0,23 0,32 0,42 0,18 

SD 0,11 0,18 0,19 0,15 0,10 0,17 0,19 0,17 23% 29% 42% 43% 2,02 2,18 1,86 2,37 0,20 0,22 0,31 0,21 

2013 

Medel 0,17 0,17 0,29 0,16 0,03 0,05 0,04 0,01 -7% 0% 5% 5% 14,75 13,92 14,72 14,08 0,23 0,33 0,43 0,18 

SD 0,11 0,19 0,21 0,15 0,10 0,10 0,13 0,15 24% 26% 38% 39% 1,98 2,47 1,75 2,37 0,20 0,25 0,30 0,21 
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Appendix 7. Korrelationsmatriser 

  

Korrelationsmatris 1. Danmark 

  Lönsamhet Tillväxt Storlek Tillgångsstruktur 

Lönsamhet 1 

  

  

Tillväxt 0,01499 1 

 

  

Storlek 0,49044 0,01536 1   

Tillgångsstruktur 0,05566 – 0,07044 0,15511 1 

 

Korrelationsmatris 2. Finland 

  Lönsamhet Tillväxt Storlek Tillgångsstruktur 

Lönsamhet 1 

  

  

Tillväxt 0,09399 1 

 

  

Storlek 0,30617 – 0,07057 1   

Tillgångsstruktur – 0,01166 0,02856 0,28571 1 

 

Korrelationsmatris 3. Norge 

  Lönsamhet Tillväxt  Storlek Tillgångsstruktur 

Lönsamhet 1 

  

  

Tillväxt 0,08937 1 

 

  

Storlek 0,38794 – 0,03219 1   

Tillgångsstruktur 0,09351 – 0,00385 0,12469 1 

 

Korrelationsmatris 4. Sverige 

  Lönsamhet Tillväxt Storlek Tillgångsstruktur 

Lönsamhet 1 

  

  

Tillväxt – 0,05387 1 

 

  

Storlek 0,53109 – 0,18021 1   

Tillgångsstruktur 0,06729 0,01123 0,15906 1 

 

Korrelationsmatris 5. Alla länder 

Alla länder Lönsamhet Tillväxt Storlek Tillgångsstruktur 

Lönsamhet 1 

   Tillväxt – 0,01159 1 

  Storlek 0,46502 – 0,12391 1 

 Tillgångsstruktur 0,06530 – 0,01971 0,17756 1 
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Appendix 8. Plottade residualer 

  

 

Plottar där de kvadrerade residualerna ställts gentemot de förväntade residualerna, för 

att se heteroskedasticitet.   

 

Norge:     Finland:  

 

 

Danmark:    Sverige: 
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