
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Företagsekonomiska institutionen 
FEKH89 
Examensarbete i finansiering på kandidatnivå 
VT16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det finansiella systemets påverkan på kapitalstruktur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Författare: 

Andreas Landén Karlsson 
Amalia Major 
Sebastian Oskarsson 
Fredrik Ångbäck 
 

Handledare: 

Anders Vilhelmsson 
 
  



2 
 

Sammanfattning 
Titel: Det finansiella systemets påverkan på kapitalstruktur  

Seminariedatum: 2016-06-02 

Kurs: FEKH89, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 

högskolepoäng 

Författare: Andreas Landén Karlsson, Amalia Major, Sebastian Oskarsson, 

Fredrik Ångbäck 

Handledare: Anders Vilhelmsson 

Nyckelord: Kapitalstruktur, finansiella system, skuldsättningsgrad, tvärsnittsdata 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka huruvida kapitalstrukturen 

påverkas av det finansiella systemet 

Metod: Studien utgår från en kvantitativ metod med deduktiv ansats. För att 

genomföra analysen jämförs företag inom branschen Industrial 

Engineering i USA och Tyskland. Tvärsnittsdata hämtas från 

databasen Datastream och analyseras genom regressionsmodeller i 

programmet Eviews.  

Teoretiska perspektiv: De olika teorier som används berör ämnet kapitalstruktur, bland 

annat market timing teorin, pecking order teorin och trade-off teorin. 

Även teorin kring finansiella system samt tidigare empirisk 

forskning används i stor uträckning. 

Empiri: För att genomföra studien används data för 90 företag i USA och 37 

företag i Tyskland.  

Resultat: Studien finner att teorin om de finansiella systemen inte går att 

avfärda som förklaringsmodell för hur företag väljer sin 

kapitalstruktur.  
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Abstract 
Title: The Impact of Financial Systems on Capital Structure  

Seminar date: 2016-06-02 

Course: FEKH89, Corporate Finance Degree Project, Undergraduate level, 

15 ECTS 

Authors: Andreas Landén Karlsson, Amalia Major, Sebastian Oskarsson, 

Fredrik Ångbäck 

Advisor: Anders Vilhelmsson 

Key words: Capital structure, financial systems, leverage ratio, cross-sectional 

data 

Purpose: The purpose of this study is to examine whether the leverage ratio is 

affected by the capital structure.  

Methodology: The study uses a quantitative method with a deductive approach. To 

carry out the analysis, companies within the branch of Industrial 

Engineering are compared between the US and Germany. Cross-

sectional data is collected from the database Datastream and 

analyzed with a regression model accomplished in Eviews.   

Theoretical 

perspectives: 

Several theories connected to capital structure are used, including 

the market timing theory, the pecking order theory, and the trade-off 

theory. Also, theory linked to financial systems is used, as well as 

previous empirical research.  

Empirical foundation: To accomplish the study, data are used for 90 companies in the US 

and 37 companies in Germany. 

Conclusions: This study finds that the theory linked to financial systems cannot be 

dismissed as an explanatory framework of how companies choose 

their capital structure. 
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Förord 
 
Under författandets gång har vi fått en fördjupad förståelse för hur det finansiella systemet 

påverkar företags val av kapitalstruktur. Det har varit en intressant och lärorik process som 

präglats av ett gott samarbete.  

 

Vi vill ta detta tillfälle i akt att tacka vår handledare Anders Vilhelmsson som varit ett stort 

stöd under författandets gång.  

 

Andreas Landén Karlsson  

Amalia Major  

Sebastian Oskarsson  

Fredrik Ångbäck 
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1 INLEDNING 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion som utmynnar i 

studiens forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas med ett avsnitt som beskriver valda 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Ett företag kan generellt sett finansieras med antingen eget kapital eller skulder. 

Kapitalstruktur är det begrepp som står för relationen mellan dessa två, det vill säga 

skuldsättningsgraden. Det är företagets kapitalstruktur som finansierar verksamhetens 

tillgångar och på denna punkt kan företag skilja sig åt avsevärt beroende på en mängd 

faktorer. Kapitalstruktur är ett vida omdiskuterat ämne och det finns inga renodlade sanningar 

för hur ett företag bäst bör skuldsätta sig (Myers, 2001). Beslutet om hur eget kapital och 

skulder ska kombineras tros bland annat kunna påverkas av vilken bransch företaget tillhör 

samt det finansiella system som det verkar inom (MacKay & Phillips, 2005; Antoniou et al., 

2008). De finansiella systemen brukar kategoriseras som bankorienterat eller 

marknadsorienterat. Företag verksamma i bankorienterade länder kännetecknas i synnerhet av 

starka ägare och nära relationer med sina banker. Marknadsorienterade länder karaktäriseras 

bland annat av företag med diversifierat ägande som möjliggörs genom effektiva 

kapitalmarknader (Alvesson & Sveningsson, 2012). På senare tid har även en hybrid av dessa 

två orienteringar blivit allt mer vanlig (Hardie & Maxfield, 2013). 

 
När företag bestämmer sin kapitalstruktur finns det olika teorier som förklarar hur denna 

process ser ut. Bland de mest framstående av dessa återfinns Modigliani och Miller-teoremet, 

market timing teorin, free cash flow teorin, pecking order teorin samt trade-off teorin. Dessa 

teorier kan i sin tur kopplas till vissa variabler som tycks ha ett samband med 

skuldsättningsgraden hos företag och genom att analysera dessa variabler kan man undersöka 

hur företagens val av kapitalstruktur förhåller sig till teorin.   

1.2 Problemdiskussion 
En uppsjö av studier har under de senaste decennierna ägnats åt att försöka besvara frågan 

”Hur väljer företag sin kapitalstruktur?” (Antoniou et al., 2008). Modigliani och Miller (1958) 

var pionjärer inom området med sina propositioner som föreslår att givet perfekta marknader 

bör inte valet av kapitalstruktur ha någon inverkan på företagets värde. Myers och Majluf 

(1984) utvecklar forskningen genom att studera inverkan av informationsasymmetri. I sin 

studie bygger de teorier som förklarar hur företag prioriterar olika finansieringsformer, samt 
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att det bör finnas en optimal belåningsgrad som maximerar företagets värde (Myers & Majluf, 

1984). Myers (2001) beskriver att det inte finns någon universalteori som kan förklara valet 

av kapitalstruktur och menar att någon sådan inte är att förvänta sig, och trots att det är ett av 

de mest undersökta områdena inom finansiering finns det än idag ingen entydig 

förklaringsmodell (Norvaišienė & Stankevičienė, 2015). 

 

Hur ett lands finansiella orientering påverkar beslutet kring kapitalstruktur har däremot inte 

undersökts i samma utsträckning. Detta är av intresse eftersom finansiell orientering bör ha 

direkta konsekvenser för de finansieringskällor som är tillgängliga för näringslivet (Antoniou 

et al., 2008). Traditionellt kategoriseras västvärldens ekonomier utifrån sin finansiella 

orientering som antingen marknads- eller bankorienterade. I bankorienterade länder har 

företag ofta ett koncentrerat ägande och nära bankrelationer, medan marknadsorienterade 

länder bland annat karaktäriseras av ett spritt ägande och distanserade bankrelationer. Vidare 

tenderar bolag i marknadsorienterade system att vara lägre skuldsatta än bolag verksamma i 

bankorienterade länder (Alvesson & Sveningsson, 2012, s.89-90). Hardie och Maxfield 

(2013) ifrågasätter denna traditionella indelning av ekonomier. De menar att det numera 

existerar och skapas hybrider av det bankorienterade systemet och det marknadsorienterade 

systemet, och att den renodlade uppdelningen därför blir mindre relevant (Hardie & Maxfield, 

2013). 

 

Rajan och Zingales (1995) undersöker bland annat hur företag i marknads- och 

bankorienterade ekonomier bestämmer sin kapitalstruktur. Deras resultat visar att den 

finansiella orienteringen inte signifikant påverkar skuldsättningsgraden. Istället menar de att 

den finansiella orienteringen i större utsträckning förklarar valet mellan privat (banklån) och 

publik (obligationer) skuld, och inte själva skuldsättningsgraden (Rajan & Zingales, 1995). 

 

Antoniou, Guney och Paudyal (2008) studerar även de den finansiella orienteringens inverkan 

på valet av kapitalstruktur. Deras resultat visar att sambandet mellan de företagsspecifika 

variablerna och skuldsättningen är olika starkt i länderna beroende på bolagsstyrning, 

skattesystem, vilken roll kapitalmarknaderna har, relation mellan bank och företag samt vilket 

skydd investerarna har. Vidare kommer de fram till att den finansiella orienteringen har 

inverkan på valet av kapitalstruktur vilket förklaras av skillnader i ekonomiska och legala 

traditioner som råder länderna emellan (Antoniou et al., 2008).  
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Jedidi, Jagpal och DeSarbo (1997) påpekar att samhällsvetenskapen ofta stöter på problem 

med icke observerad heterogenitet. De menar att forskare inom denna disciplin i många fall 

behandlar insamlad data som om att den vore insamlad från en homogen population. 

Antagandet om homogenitet är dock ofta orealistiskt, och analys på aggregerad nivå som 

ignorerar icke observerad heterogenitet riskerar att leda till missvisade resultat (Jedidi et al. 

1997). Det är rimligt att anta att företagens fördelning mellan branscher skiljer sig i de olika 

länderna. En hög observerad skuldsättning för företag på aggregerad nivå i ett visst land 

behöver inte nödvändigtvis vara hänförlig till landets finansiella orientering. Det skulle kunna 

bero på att exempelvis fastighetsbranschen, som generellt präglas av hög skuldsättning, är 

förhållandevis stor i land X jämfört med land Y. Om så är fallet riskerar skuldsättningen att på 

aggregerad nivå ge en missvisande bild då hänsyn inte tas till denna icke observerade 

heterogenitet. 

 
Studien av Rajan och Zingales (1995) tittar på icke-finansiella företag på en aggregerad nivå i 

respektive G7-land. När författarna kontrollerar resultatet av sin studie påpekar de att 

skillnader i skuldsättning länderna emellan kan vara hänförlig till ländernas olika 

branschstrukturer. För att korrigera för detta utgår de ifrån genomsnitt och median i olika 

branscher med syfte att skapa mer homogena jämförelsegrupper. Även undersökningen av 

Antoniou et al. (2008) tittar på icke-finansiella företag på en aggregerad nivå, och tar inte i 

någon större utsträckning hänsyn till hur branschtillhörighet påverkar kapitalstrukturbeslutet. 

De lyfter dock fram att detta är väsentligt och beskriver att de använder sig av bransch-

dummyvariabler (industry dummies) för att kontrollera för denna effekt. MacKay och Phillips 

(2005) menar att för att på ett relevant sätt kunna ta hänsyn till branschtillhörighetens 

påverkan bör forskare inte enbart förlita sig på genomsnittsmått eller bransch-

dummyvariabler. Rajan och Zingales (1995) föreslår att fortsatta studier inom området tittar 

på mer detaljerad data. För att nå en mer renodlad jämförelse mellan de olika finansiella 

systemen skulle det alltså vara av intresse att undersöka hur samma bransch i länder med olika 

finansiell orientering väljer sin kapitalstruktur. 

1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i ovanstående problemdiskussion formuleras följande forskningsfrågor: 

o Påverkas kapitalstrukturen av det finansiella systemet? 

o Vilka förklarande variabler har ett samband med skuldsättningsgraden inom respektive 

system? 
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1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida kapitalstrukturen påverkas av det 

finansiella systemet.  

1.5 Avgränsningar 
Denna studie kommer endast undersöka en bransch samt två länder. Vidare avgränsas studien 

till att studera variablerna: bokförd skuldsättningsgrad, lönsamhet, företagsstorlek, förväntade 

tillväxtmöjligheter och företagsvärde, andel materiella anläggningstillgångar samt 

företagsrisk. Slutligen kommer studien enbart undersöka tvärsnittsdata för år 2014.  

1.6 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion 

som utmynnar i studiens forskningsfrågor och syfte. Kapitlet avslutas 
med ett avsnitt som beskriver valda avgränsningar. 

Kapitel 2 – Teori I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Utifrån de 
olika teorierna formuleras tre hypoteser som denna studie ämnar 
besvara. För att koppla teorin till de variabler som undersöks 
sammanställs även förväntade samband mellan skuldsättningsgraden 
och de oberoende variablerna. Avslutningsvis presenteras tidigare 
empirisk forskning inom området. 

Kapitel 3 – Metod I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för att samla in och 
behandla data. De olika variablerna som används definieras och 
regressionsmodellerna konstrueras. Kapitlet avslutas med metodkritik 
som består av en granskning av studiens validitet och reliabilitet samt 
källornas tillförlitlighet. 

Kapitel 4 – Resultat I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först presenteras den 
deskriptiva statistiken följt av resultaten för regressionerna. För varje 
regression presenteras resultaten enskilt och relevanta hypoteser testas 
därefter. Avslutningsvis presenteras resultaten av 
regressionsdiagnostiken. 

Kapitel 5 – Analys I detta kapitel kommer studiens forskningsfrågor “Påverkas 
kapitalstrukturen av det finansiella systemet?” samt “Vilka förklarande 
variabler har ett samband med skuldsättningsgraden inom respektive 
system?” att analyseras. 

Kapitel 6 – Slutsats I detta kapitel presenteras författarnas egna reflektioner och tankar 
kring studiens resultat. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 
forskning.  



12 
 

2 TEORI 
I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram. Utifrån de olika teorierna 

formuleras tre hypoteser som denna studie ämnar besvara. För att koppla teorin till de 

variabler som undersöks sammanställs även förväntade samband mellan 

skuldsättningsgraden och de oberoende variablerna. Avslutningsvis presenteras tidigare 

empirisk forskning inom området. 

 

2.1 Två finansiella system 

2.1.1 Bankorienterade system 

Europeiska länder tenderar i allmänhet att vara bankorienterade. En egenskap som 

kännetecknar företag inom detta system är framför allt att det finns starka ägare som är 

operativt verksamma inom företaget. Detta innebär att styrelse och ledning i sådana företag 

ofta har nära relationer på bekostnad av minoritetsintressen. Vidare har dessa företag ofta en 

stabil, långvarig relation till sin bank och även en relativt hög skuldsättningsgrad (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). 

 

2.1.2 Marknadsorienterade system 

De anglosaxiska länderna kännetecknas av ett marknadsorienterat system. Det innebär att de 

verksamma företagen är beroende av fria och fungerande kapitalmarknader och därmed är 

ägandet diversifierat. Relationerna mellan ägare, styrelse och företagsledning är relativt 

oberoende där ledningen tenderar att vara stark, vilket innebär att ägarna arbetar mycket med 

att få ledningen att verka i deras intresse. Vad gäller relationer till banker så är dessa 

distanserade och skuldsättningsgraden är relativt låg (Alvesson & Sveningsson, 2012). 

 

 Marknadsorienterade system Bankorienterade system 
Kapitalstruktur Lägre skuldsättningsgrad Högre skuldsättningsgrad 
Ägande och kontroll Diversifierat ägande Kontrollerande ägare 
Minoritetsskydd Starkt Svagt 
Styrelse Potentiellt autonom Nära kontrollerande ägare 
Företagsledning Stark, autonom Nära kontrollerande ägare 
Bankrelationer På avstånd, diversifierade, inget 

ägande 
Nära, koncentrerade, möjliga ägare 

Ledningsincitament Centrala, starka Mindre centrala, svagare 
Marknad för kontroll Fientliga uppköp vanliga Fientliga uppköp ovanliga 
Tabell 1 (Alvesson & Sveningsson, 2012, s.90) 
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2.1.3 Kritik mot teorin om finansiella system 

Hardie och Maxfield (2013) är kritiska till den traditionella indelningen av ekonomier. Istället 

menar det att det finns och skapas hybrider mellan marknadsorienterade och bankorienterade 

system. Sådana hybrider väljer de att kalla marknadsorienterade bankväsen (market-based 

banking). Dessa system delar i huvudsak de negativa aspekterna från de traditionella 

systemen, utan att inkludera de positiva i någon större utsträckning (Hardie & Maxfield, 

2013). Rajan och Zingales (1995) ifrågasätter huruvida det finansiella systemet påverkar valet 

av skuldsättningsgrad, och menar istället att det finansiella systemet påverkar valet mellan 

privat och publik skuld. 

 

2.1.4 Hypotes 1 

Enligt teorin om finansiella system bör företag verksamma i bankorienterade system uppvisa 

en högre skuldsättningsgrad än de företag som verkar inom marknadsorienterade system 

(Alvesson & Svenningsson, 2012).  För att testa detta påstående formuleras följande hypotes: 

 

H0: Det föreligger ingen skillnad i skuldsättning mellan de finansiella systemen  

H1: Det föreligger skillnad i skuldsättning mellan de finansiella systemen 

 

2.2 Kapitalstruktursteorier 

2.2.1 Modigliani och Miller 

Teoremet utvecklat av Modigliani och Miller (1958) bygger på antagandet om en perfekt 

kapitalmarknad. Utifrån detta antagande har de utvecklat två propositioner. Den första 

propositionen innebär att ett företags värde inte påverkas av dess kapitalstruktur, utan är lika 

med marknadsvärdet av de kassaflöden som genererats av dess tillgångar. Den andra 

propositionen innebär att kapitalkostnaden för ett belånat företag ökar när andelen skulder blir 

större. Detta beror på att skuldsättning ökar företagsrisken och därmed blir avkastningskravet 

på, och således även kostnaden för, eget kapital högre (Modigliani och Miller, 1958). 

 

2.2.2 Market timing teorin 

Inom finansiering innebär ”equity market timing” att företaget utfärdar aktier när det är högt 

värderat och köper tillbaka aktier när det är lågt värderat. På så vis kan bolag dra nytta av 

tillfälliga fluktuationer i kostnaden för eget kapital relativt kostnaden för främmande kapital 
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(Baker & Wurgler, 2002). Enligt Modigliani och Miller (1958) bör detta förfarande inte vara 

lönsamt givet att kapitalmarknaderna är effektiva. Är dessa marknader däremot ineffektiva 

finns det incitament för bolag att försöka vänta in marknaden till fördel för de ägare som 

håller aktien. Detta resultat visar att det råder ett negativt samband mellan market to book 

värdet och skuldsättning för de undersökta amerikanska bolagen. Detta samband menar Baker 

och Wurgler (2002) styrker teorin om market timing som förklaring till företags beslut om 

kapitalstruktur. 

 

Kritik mot market timing teorin 

Alti (2006) pekar på svårigheterna med att på ett relevant sätt kvantifiera market timing 

teorins påverkan på kapitalstrukturen. Detta eftersom market to book värdet fångar upp många 

andra aspekter som exempelvis tillväxtmöjligheter, och han menar att det krävs en mer 

självständig förklarande variabel för att vederhäftigt kunna besvara kvantitativa frågor 

kopplade till market timing teorin. 

 

2.2.3 Pecking order teorin 

Enligt Myers och Majluf (1984) står företag inför tre val när de väljer hur de ska finansiera sin 

verksamhet. Företag kan välja mellan att använda internt balanserade vinstmedel, extern 

finansiering i form av skulder och hybrida säkerheter, samt nyemission. De olika 

finansieringsalternativen ses som olika attraktiva och prioriteras i den ordning de nämns ovan 

när företagen väljer kapitalstruktur (Myers & Majluf, 1984). 

 

Internt tillförda medel används i första hand eftersom att de anses säkrare och därmed mindre 

kostsamma. Därefter prioriteras den säkraste externa källan. När man bedömer externt kapital 

prioriteras säker skuld framför mer osäker och därmed går lån framför konvertibler och 

nyemission, där konvertibler rankas bättre än nyemission. En faktor som förklarar 

rangordningen är att den uppstår som en konsekvens av asymmetrisk information. 

Företagsledningen, som har full insyn i företaget, sitter i en fördelaktig position för att 

bedöma priset för nyemitterade aktier kontra marknadspriset. Denna information är inte på 

samma sätt tillgänglig för investerare och asymmetrin gör att kostnader till följd av att 

värdepappret måste säljas undervärderat uppstår. Pecking order teorin säger även att företag 

inte har något bestämt mål vad gäller skuldsättning, utan bestämmer denna utifrån sitt 

individuella finansiella behov (Myers & Majluf, 1984). 
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Kritik mot pecking order teorin 

Enligt Frank & Goyal (2003) räcker oftast inte det interna finansieringsalternativet till för att 

täcka de kostnader som uppstår vid investeringar, och anskaffning av externt kapital blir 

därför nödvändigt. Vidare kritiseras pecking order teorin för att inte väga in företagens storlek 

när finansieringsalternativen rangordnas. Teorin hade stöd när man från början undersökte 

stora företag, men med ett stort intåg av mindre företag under 1980- och 1990-talen blir 

kopplingen mindre tydlig. Man ser att mindre företag inte följer pecking order teorin i samma 

utsträckning som större. Att pecking order teorins betydelse minskat tycks dock inte endast 

bero på att mängden mindre företag har ökat. Sett över tid visar även resultaten att stora 

företag avviker från teorin. Extern finansiering med särskilt fokus på eget kapital tycks ha 

blivit en viktigare faktor vid finansiering (Frank och Goyal, 2003). 

 

2.2.4 Trade-off teorin 

Enligt Modigliani och Miller (1963) ökar ett företags värde vid högre skuldsättning på grund 

av att lån ökar skatteskölden. Trade-off teorin väger dock även in de faktorer som påverkar 

företagsvärdet negativt vid belåning (Ross et al., 2002). Myers och Majluf (1984) lyfter i sin 

beskrivning av trade-off teorin fram hur företag kan maximera företagsvärdet genom att 

balansera värdet av skatteskölden mot kostnader för konkurs, rekonstruktion och 

agentkostnader som tillkommer vid belåning. Dessa kostnader kan gemensamt kallas för 

betalningssvårighetskostnader (financial distress costs) (Ross et al., 2002). 

 
Figur 1 (Ross et al., 2002) 
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Den optimala belåningsgraden illustreras i Figur 1. Den raka uppåtgående linjen är enligt 

Modigliani & Miller (1963) företagsvärdet med bolagskatt och skulder. Skulle deras teori 

gälla, når företag det optimala företagsvärdet genom att maximera skulden. När 

betalningssvårighetskostnader introduceras förändras däremot den optimala skuldsättningen. 

Man kan se hur skatteskölden, som skapas av belåning, ökar företagsvärdet till en början, för 

att sedan efter en viss belåningsgrad understiga de tillkomna 

betalningssvårighetskostnaderna.  Detta har att göra med att företag som blir högt belånade får 

en högre konkursrisk vilket ökar betalningssvårighetskostnaderna. Det finns ingen formel som 

kan bestämma den optimala skuldsättningen för ett specifikt företag. Detta kan förklaras av att 

det inte på ett korrekt sätt går att uppskatta betalningssvårighetskostnaderna. Företagets 

optimala skuldsättning förklaras dock genom följande: “När ytterligare en dollar i skuld 

skapar samma nuvärde i ökad skattesköld som i ökat nuvärde i betalningssvårighetskostnader, 

har den optimala mängden skuld (B* i Figur 1) uppnåtts och värdet av företaget är maximalt” 

(Ross et al., 2002, s. 432). 

 

Kritik mot trade-off teorin 

Enligt Frank och Goyal (2004) brister trade-off teorin i att förklara om justeringen till en mer 

optimal skuldsättning ska ske genom antingen aktiemarknaden eller lånemarknaden. Myers 

(1984) lyfter fram en annan aspekt som får trade-off teorin att ifrågasättas. När ett företags 

värde stiger, sjunker skuldsättningen, vilket borde leda till att företag belånar sig för att återgå 

till den optimala skuldsättningen. Problemet är att företag vid högre värdering istället ofta 

väljer att emittera nya aktier vilket kan förklaras av market timing teorin. En annan aspekt 

som Myers (1984) insåg skulle göra att trade-off teorin inte fungerar, är hur marknaden 

faktiskt reagerar på ändringar i skuldsättningen. Mindre lån och mer eget kapital, leder till en 

positiv reaktion på aktiepriset och i en nedgång i aktiepris vid motsatt förändring av 

kapitalstruktur. Detta fenomen gör att aktiepriset faktiskt kan falla när företaget uppnår en 

mer optimal kapitalstruktur och företagsvärdering enligt trade-off teorin (Myers, 1984). 

 

2.2.5 Free cash flow teorin 

Denna teori handlar i grund och botten om agentproblematiken som uppstår i företag då de 

som styr företaget ska agera i aktieägarnas intresse. Detta kan orsaka intressekonflikter då 

ledningen inom ett företag egentligen inte har särskilt stora incitament att skapa värde på lång 

sikt. Istället kan de tjäna mer på ett individuellt plan på kort sikt genom att genomföra 
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riskfyllda investeringar som ökar storleken på företaget och på så sätt deras makt. I 

förlängningen påverkar detta även deras ersättning då den ofta är knuten till tillväxten inom 

företaget (Jensen, 1986). 

 

Den här agentproblematiken innebär att ledningen har incitament att investera de fria 

kassaflödena i riskfyllda projekt som därmed går emot vad aktieägarna vill. Dessa 

agentkostnader kan hanteras genom att företaget ökar sin skuldsättningsgrad och på så sätt 

minskar de fria kassaflödena. Ett vanligare alternativ till detta tillvägagångssätt är att öka 

utdelningen. Det kan dock argumenteras för att det är effektivare att öka skuldsättningsgraden 

då ett löfte om ökad utdelning nu, kan brytas i framtiden. Detta är inte önskvärt då en minskad 

utdelning leder till negativa konsekvenser på börsen i form av prisreduceringar på aktien. 

Dessutom leder det till att ledningen återigen får hantera stora kassaflöden. Att öka sin 

skuldsättningsgrad kan ses som ett säkrare sätt för aktieägarna att uppnå lägre tillgång på fria 

kassaflöden till ledningen nu, och samtidigt försäkra sig om större kassaflöden i framtiden. 

Det här beror på att skulder innebär att ledningen måste betala räntor för lånet och därmed 

inte har möjlighet att öka kassaflödena på samma sätt som vid utdelning. Detta sätt kan också 

ses som säkrare eftersom räntorna måste betalas, och därmed måste ledningen sköta 

verksamheten på ett sådant sätt att dessa förpliktelser tillgodoses. Således blir utrymmet för 

onödigt riskfyllda investeringar mindre (Jensen, 1986). 

 

Kritik mot free cash flow teorin 

Howe et al. (1992) menar att det finns brister i free cash flow teorin eftersom den tycks gälla 

för vissa typer av kassaflöden, men inte andra. De fastställer att det finns oklarheter kring 

varför två olika typer av händelser som har samma påverkan på kassaflödet inte påverkar 

agentkostnaderna på samma sätt. 
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2.3  Teoriernas förväntade samband med kapitalstruktur 

2.3.1 Market timing teorin och kapitalstruktur 

Följande variabler bedöms enligt tidigare forskning ha ett samband med skuldsättningsgraden 

utifrån market timing teorin: 

 
Företagsvärde - negativt samband 

Baker och Wurgler (2002) menar att företag med låg skuldsättningsgrad är de som anskaffar 

kapital när de anser sig vara övervärderade samt att högt belånade företag istället anskaffar 

kapital när de värderas lågt av marknaden. 

 

2.3.2 Pecking order teorin och kapitalstruktur 

Följande variabler bedöms enligt tidigare forskning ha ett samband med skuldsättningsgraden 

utifrån pecking order teorin: 

 
Företagsstorlek – negativt samband 

Pecking order teorin tolkas vanligtvis som att det råder ett negativt samband mellan 

företagsstorlek och skuldsättningsgrad. Detta bygger på att kostnaderna för negativt urval 

(adverse selection costs) är lägre för stora företag eftersom de är mer välkända. Därför har de 

lättare att genomföra framgångsrika nyemissioner, och skulder blir således mindre attraktiva 

(Frank & Goyal, 2007). 

 
Lönsamhet - negativt samband 

Rajan och Zingales (1995) finner i sin studie stöd för att företag med hög lönsamhet har lägre 

skuldsättningsgrad. Detta ligger i linje med pecking order teorin i och med att företag enligt 

denna föredrar intern finansiering framför extern. Det innebär att företag som är tillräckligt 

lönsamma för att kunna finansiera sig själva internt också borde ha en låg skuldsättningsgrad i 

och med att företaget inte behöver lån för att kunna finansiera sin verksamhet (Myers & 

Majluf, 1984). 

 

Tillväxtmöjligheter - positivt samband 

Utifrån pecking order teorin bör det föreligga ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter 

och skuldsättningsgrad. Det bakomliggande resonemanget bygger på att ett företag i 

expansionsfas troligen inte har tillräckligt med internt tillförda medel för att finansiera sina 
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nya satsningar och därför kommer behöva anskaffa främmande kapital (Antoniou et al., 

2008). 

 

2.3.3 Trade-off teorin och kapitalstruktur 

Följande variabler bedöms enligt tidigare forskning ha ett samband med skuldsättningsgraden 

utifrån trade-off teorin: 
 

Lönsamhet - positivt samband 

Myers (2001) menar att givet att ett bolag kan utnyttja de skattesköldar som trade-off teorin 

förutsätter så borde vi se ett positivt samband mellan skuldsättning och lönsamhet. Lönsamma 

bolag har delvis möjlighet att skuldsätta sig mer utan att riskera finansiella svårigheter 

(financial distress) och även större inkomster att skydda från skatt (Myers, 2001). 

  

Andel materiella anläggningstillgångar - positivt samband 

Trade-off teorin förutspår att företag med en hög andel materiella tillgångar kommer att 

skuldsätta sig mer än företag med förhållandevis mer immateriella tillgångar. Detta eftersom 

materiella tillgångar är förknippade med högre säkerhet än de immateriella tillgångarna som 

är mer riskfyllda (Myers, 2001). 

 

Företagsstorlek - positivt samband 

Enligt trade-off teorin borde stora företag ha en högre skuldsättning eftersom de är 

diversifierade i större uträckning än små och därmed har lägre konkursrisk. Stora företag är 

ofta även mer mogna samt välkända på kreditmarknaden, och därmed förväntas ett positivt 

samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad (Frank & Goyal, 2007). 

 

Tillväxtmöjligheter - negativt samband 

Antoniou et al. (2008) argumenterar för att det enligt trade-off teoring bör finnas ett negativt 

samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad. Då förväntad tillväxt leder till 

stigande betalningssvårighetskostnader bör alltså företag med goda tillväxtmöjligheter minska 

sin skuldsättning (Antoniou et al. 2008). 

 

Företagsrisk - negativt samband 

Enligt Myers (1984) leder hög företagsrisk till hög konkursrisk. Hög konkursrisk gör att 

företag snabbt får stora betalningssvårighetskostnader vid ökad belåningsgrad. Därför finns ett 
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negativt samband mellan företagsrisk och skuldsättningsgrad enligt trade-off teorin (Myers, 

1984). 

 

2.3.4 Free cash flow teorin och kapitalstruktur 

Följande variabler bedöms enligt tidigare forskning ha ett samband med skuldsättningsgraden 

utifrån free cash flow teorin: 

 
Lönsamhet - positivt samband 

Enligt free cash flow teorin leder ett högre fritt kassaflöde till en högre skuldsättning på grund 

av de lån som tas för att kontrollera agentkostnaderna. Lönsamhet skapar högre fritt 

kassaflöde och därför har lönsamhet och skuldsättningsgraden ett positivt samband (Jensen, 

1986). 

 

2.3.5 Sammanställning av förväntade samband 

Nedan presenteras förväntade samband mellan valda variabler och skuldsättning utifrån de 

olika teorierna. Då Modigliani och Millers teorem antar att inga samband råder mellan 

variablerna och skuldsättning presenteras de ej. 
  Lönsamhet Företagsstorlek Tillväxtmöjligheter/ 

företagsvärde 

Andel materiella 

anläggningstillgångar 

Företagsrisk 

Market timing 
teorin 

  Negativt samband   

Pecking order 
teorin 

Negativt 
samband 

Negativt 
samband 

Positivt samband   

Trade-off teorin Positivt 
samband 

Positivt 
samband 

Negativt samband Positivt samband Negativt 
samband 

Free cash flow 
teorin 

Positivt 
samband 

    

 

2.3.6 Hypotes 2 

För att testa ovan nämnda kapitalstrukturteorier ställs följande hypotes upp för samtliga 

oberoende variabler: 

 

H0: Det finns inget samband mellan variabeln och skuldsättning 

H1: Det finns ett samband mellan variabeln och skuldsättning 
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2.4 Det finansiella systemets förväntade påverkan på kapitalstruktur  
Nedan beskrivs hur de förklarande variablerna förväntas påverka skuldsättningsgraden 

beroende på vilket finansiellt system företaget verkar inom. 

 

Lönsamhet  

För att undvika utspädning av ägarstrukturen föredrar familjeföretag och företag med starka 

ägare skulder framför externt riktade emissioner. Bolag verksamma i bankorienterade länder 

karaktäriseras av starka ägare med nära band till verksamheten, till skillnad från bolag i 

marknadsorienterade länder där ägandet är mindre koncentrerat. Därför förväntas lönsamhet 

ha en starkare effekt på skuldsättningen i företag i bankorienterade länder jämfört med de som 

verkar i marknadsorienterade ekonomier (Antoniou et al., 2008). 

 

Tillväxtmöjligheter  

På grund av att det förväntas skillnader i företagens informationstransparens och relationer 

med långivare beroende på finansiell orientering, bör tillväxtmöjligheternas inverkan på 

företags kapitalstruktur variera mellan olika länder. Det förväntas också att tillväxtmöjligheter 

får ett starkare negativt samband i marknadsorienterade ekonomier jämfört med 

bankorienterade (Antoniou et al., 2008). 

 

Andel materiella anläggningstillgångar  

Vid händelse av konkurs är materiella anläggningstillgångar mer benägna att behålla sitt 

marknadsvärde, medan immateriella tillgångar tenderar att förlora sitt värde. Därför är det 

mindre riskabelt att låna ut till företag med hög andel materiella tillgångar vilket avspeglar sig 

i en lägre riskpremie för dessa företag. Detta tyder på en positiv relation mellan andel 

materiella anläggningstillgångar och skuldsättning. Eftersom behovet av säkerhet är mer 

uttalad i bankorienterade ekonomier förväntas denna variabel ha en större inverkan i dessa 

länder jämfört med marknadsorienterade ekonomier (Antoniou et al. 2008). 

 

Företagsstorlek 

Det är allmänt accepterat att företagets storlek står i omvänd relation till sannolikheten för 

konkurs. Därmed har större företag högre skuldkapacitet och kan låna mer för att maximera 

sina skatteförmåner. På grund av lägre informationsasymmetri kommer större företag 

sannolikt att ha bättre tillgång till lånemarknaderna och kunna låna till lägre kostnad, 

oberoende av finansiell orientering. Därför är en positiv relation förväntad mellan 



22 
 

företagsstorlek och skuldsättning i både marknads- och bankorienterade länder (Antoniou et 

al. 2008). 

 

Företagsrisk 

Företag med relativt hög försäljningsvolatilitet löper en förhöjd risk att inte kunna möta sina 

ränte- och amorteringsåtaganden. Därför bör sådana riskfyllda företag ha en lägre 

skuldsättning jämfört med företag med stabil omsättning. Detta gäller i synnerhet för företag 

verksamma i marknadsorienterade länder eftersom de i regel har distanserade relationer till 

sina långivare. Företag i bankorienterade länder kännetecknas däremot av nära relationer till 

sina långivare. Detta innebär att den effektiva kostnaden förknippad med misslyckandet att 

möta sina skuldåtaganden är lägre för företag i bankorienterade ekonomier. Därför förväntas 

företagsrisk, mätt som försäljningsvolatilitet, ha en större inverkan i marknadsorienterade 

länder (Antoniou et al. 2008).  

 

2.3.1 Sammanställning av förväntade samband 

Nedan presenteras hur de förklarande variablerna förväntas påverka skuldsättningsgraden 

beroende på vilket finansiellt system företaget verkar i. 

 Bankorienterat Marknadsorienterat 

Lönsamhet Starkare samband Svagare samband 

Företagsstorlek Positivt samband Positivt samband 

Tillväxtmöjligheter/företagsvärde Negativt samband Starkare negativt samband 

Andel materiella 

anläggningstillgångar 

Starkare positivt samband Positivt samband 

Företagsrisk Negativt samband Starkare negativt samband 

 

2.4.1 Hypotes 3 
Baserat på ovanstående förväntade samband kring hur de förklarande variablernas påverkan 

bör skilja sig mellan de finansiella systemen kommer följande hypotes att testas för samtliga 

variabler: 

H0: Det föreligger ingen skillnad i variabelns påverkan på skuldsättning mellan de finansiella 

systemen 

H1: Det föreligger skillnad i variabelns påverkan på skuldsättning mellan de finansiella 

systemen 



23 
 

2.5 Tidigare empirisk forskning 

2.5.1 What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from 

International Data 

Rajan och Zingales (1995) utgår i sin studie från tidigare forskning gjord på företag i USA för 

att undersöka om samband som hittats mellan olika variabler och skuldsättning även går att 

finna i andra industrialiserade länder. De undersökta länderna är USA, Japan, Tyskland, 

Frankrike, Italien, Storbritannien och Kanada. Länderna skiljer sig åt vad gäller exempelvis 

lagar och institutionella miljöer. Därför analyseras revisionsprinciper, institutionella 

skillnader och de olika variabler som sedan tidigare identifierats som viktiga i USA. Dessa 

variabler är ration mellan materiella anläggningstillgångar och totala tillgångar, market to 

book värdet, företagsstorlek och lönsamhet (Rajan & Zingales, 1995).    
 

Resultatet av studien visar att skuldsättningsgraden på aggregerad nivå är relativt lika i de 

undersökta länderna, vilket man inte tidigare trott. Skillnaderna som ändå hittas, exempelvis 

en högre skuldsättningsgrad hos amerikanska företag jämfört med tyska, visar sig vara svåra 

att förklara med hjälp av de institutionella olikheterna. De försöker förklara sitt resultat 

genom att lyfta fram att kostnaden för banklån är förhållandevis hög. Därför behöver inte 

företag i bankorienterade länder uppvisa en högre skuldsättningsgrad, trots att tillgängligheten 

av främmande kapital förväntas vara högre i dessa länder.  Författarna menar att det, till 

skillnad från tidigare studiers resultat, inte finns några systematiska skillnader mellan bank- 

och marknadsorienterade länder vad gäller företags finansieringsbeslut. Istället menar de att 

skillnaden som finns endast reflekterar vilken typ av skuldsättning företagen innehar, och inte 

hur stor skuldsättningen är. De olika variablerna som sedan innan identifierats som 

korrelerande med skuldsättning i USA är även relevanta i övriga undersökta länder. Resultatet 

visar dock slutligen att det är svårt att förklara med hjälp av teori varför dessa korrelationer 

uppstår (Rajan & Zingales, 1995). 

 

2.5.2 The Determinants of Capital Structure: Capital Market-Oriented versus 

Bank-Oriented Institutions 

Enligt Antoniou et al. (2008) kan man inte generalisera mellan länder som har olika 

finansiella och institutionella traditioner. Därför undersöker författarna de faktorer som 

påverkar kapitalstrukturen i både marknadsorienterade och bankorienterade system. I studien 

granskas G5-länderna där två av länderna är marknadsorienterade (USA och Storbritannien) 
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och tre är bankorienterade (Frankrike, Tyskland och Japan). Några av de företagsspecifika 

faktorer som analyseras är lönsamhet, tillväxtmöjligheter, andel materiella tillgångar, 

företagsstorlek, volatilitet på vinster, utdelningsration och aktiepris. 

 

Resultatet pekar på att företag har en högre skuldsättningsgrad i bankorienterade ekonomier. 

Lönsamheten har ett negativ samband med skuldsättningsgraden i samtliga länder. 

Tillväxtmöjligheter påvisar ett negativt samband med skuldsättningsgraden i alla länder 

förutom USA, där det inte är signifikant. Andel materiella tillgångar och företagsstorleken 

(mätt i omsättning) har ett positivt samband med skuldsättningen i alla G5-länder förutom 

USA. Vidare kan man se att högre volatilitet på vinster inte leder till lägre skuldsättning. 

Antonious et al. (2008) huvudsakliga resultat är att både de företagsspecifika och 

marknadsrelaterade faktorerna på skuldsättningen påverkas av de ekonomiska och legala 

traditioner som finns i det land företagen är placerade. Därför är ett företags val av 

skuldsättning inte bara produkten av sina egna karakteristika, utan också resultatet av miljön 

och de traditioner som finns där företagen är verksamma (Antoniou et al., 2008).    

 

2.5.2 Market-based banking and the financial crisis 

För att kategorisera länder utifrån de traditionella orienteringarna tittar Hardie och Maxfield 

(2013) på vilka finansieringskällor som finns tillgängliga för företag, alternativt genom att 

mäta bankernas storlek relativt storleken på aktie- och obligationsmarknaden. 

Marknadsorienterade Storbritannien och USA hade som väntat högre värderade 

aktiemarknader än bankorienterade Frankrike och Japan. Däremot var skillnaden inte så stor 

som författarna förväntade sig. Därför menar Hardie och Maxfield (2013) att de traditionellt 

marknadsorienterade länderna har rört sig mot att bli marknadsorienterade bankväsen.  I ett 

marknadsorienterat bankväsen existerar olika typer av bank-intermediärer som förlitar sig på 

finansiering av andra finansiella institutioner istället för sparare. Likt ett bankorienterat 

system, tar det marknadsorienterade bankväsendet del av den negativa aspekten såsom låg 

transparens, utan att skapa en stark relation mellan icke-finansiella företag och banker vilket 

är fördelen med bankorienterat system. Med andra ord innebär det att informationen är 

koncentrerad i ett marknadsorienterat bankväsen, utan att en stark relation finns mellan 

aktörerna (Hardie & Maxfield, 2013).  
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2.6 Sammanfattning av hypoteser 
 
Hypotes 1 

H0: Det föreligger ingen skillnad i skuldsättning mellan de finansiella systemen  

H1: Det föreligger skillnad i skuldsättning mellan de finansiella systemen 

 

Hypotes 2 

H0: Det finns inget samband mellan variabeln och skuldsättning 

H1: Det finns ett samband mellan variabeln och skuldsättning 

 

Hypotes 3 

H0: Det föreligger ingen skillnad i variabelns påverkan på skuldsättning mellan de finansiella 

systemen 

H1: Det föreligger skillnad i variabelns påverkan på skuldsättning mellan de finansiella 

systemen 
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3 METOD 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för att samla in och behandla data. De olika 

variablerna som används definieras och regressionsmodellerna konstrueras. Kapitlet avslutas 

med metodkritik som består av en granskning av studiens validitet och reliabilitet samt 

källornas tillförlitlighet. 

 

3.1 Forskningsdesign 
Syftet med denna studie är som tidigare beskrivet att undersöka huruvida kapitalstrukturen 

påverkas av det finansiella systemet. För att kunna undersöka detta kommer denna studie 

jämföra en bransch som är verksam i två olika länder vilka karaktäriseras av respektive 

finansiellt system. 

 

Vid teoriprövande forskning som denna studie är det lämpligt att använda kvantitativ metod. 

Denna forskningsstrategi kännetecknas bland annat av ett deduktivt perspektiv i sin syn på 

förhållandet mellan teori och forskning. En deduktiv ansats innebär att forskaren, utifrån 

befintlig områdeskunskap, deducerar hypoteser som sedan testas mot insamlad empiri 

(Bryman & Bell, 2013). Vidare kommer denna studie genomföras med hjälp av tvärsnittsdata, 

vilket innebär att det är flera variabler som undersöks under en viss tidpunkt (Brooks, 2014). 

 

3.2 Urval 
Med bakgrund i syftet har länderna Tyskland och USA valts ut för att representera respektive 

finansiellt system, där Tyskland representerar det bankorienterade systemet och USA det 

marknadsorienterade. Detta val baseras på tidigare forskning som pekar på att dessa länder är 

goda representanter för respektive system (Levine, 1999). Utöver att USA kategoriseras som 

marknadsorienterat och Tyskland som bankorienterat, är båda länderna väl utvecklade 

ekonomier. Detta är av vikt eftersom underutvecklade ekonomier inte på ett relevant sätt kan 

kategoriseras utifrån finansiellt system (Levine, 1999). Vidare har valet fallit på dessa länder 

eftersom de har kunnat visa upp flest antal företag med relevant data inom vald bransch.  

Likt Rajan och Zingales (1995) och Antonious et al. (2008) studier har företagen varit listade 

på respektive lands största börser. De amerikanska företagen hämtades från New York Stock 

Exchange (NYSE) och Nasdaq, och de tyska företagen från Deutsche Börse.  
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Den bransch som har valts för att genomföra undersökningen är Industrial 

Engineering.  Anledningen till att studien undersöker just denna bransch är att den uppvisar 

flest antal företag för respektive land efter att ha uteslutit utility- och finansbranscherna. 

Dessa är enligt Adrian & Shin (2014) och Myers (1984) av vikt att utesluta då de har en 

kapitalstruktur som är uppbyggd på ett annorlunda sätt jämfört med andra branscher. Vidare 

har ett kriterium varit att företagen måste ha relevant data att visa upp för året som undersöks. 

Studien har valt att göra undersökningen för år 2014 för att kunna skapa en så aktuell studie 

som möjligt. Det hade dock varit önskvärt att undersöka år 2015, men då data för många av 

företagen saknades för detta år valdes år 2014 istället. 

 

3.3.1 Datainsamling och databearbetning 

Datainsamlingen inleddes med att inhämta data utifrån ovanstående kriterier från databasen 

Datastream. Efter att ha sorterat bort företag verksamma inom andra branscher och de som 

inte var listade på NYSE, Nasdaq eller Deutsche Börse återstod 100 stycken amerikanska och 

45 stycken tyska företag. När de företag som inte redovisade för studien relevant data 

kvarstod 88 stycken amerikanska och 36 stycken tyska företag. 

 

3.4 Regression 
I denna studie kommer en multipel regression att konstrueras för att avgöra hur den beroende 

variabeln påverkas av de utvalda oberoende variablerna (Eggeby & Söderberg, 1999). En 

vanlig metod när man skapar en linjär regression är att använda sig av “ordinary least 

squares” (OLS). Denna metod innebär att man anpassar en regressionslinje till insamlad data 

för att på så sätt minska avstånden mellan de observerade värdena och de av regressionslinjen 

skattade värdena (Brooks, 2014). 

 

Det finns fem antaganden angående feltermer. Om dessa antaganden uppfylls innebär det 

enligt Gauss-Markovs teorem att skattningarna som görs genom OLS har några önskvärda 

kvalitéer som betecknas som “best linear unbiased estimators” (BLUE). Dessa antaganden 

avseende feltermer är (Brooks, 2014): 

1. Feltermernas medelvärde är noll 

2. Feltermernas varians är konstant för alla oberoende variabler 

3. Feltermerna är linjärt oberoende av varandra 
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4. Det finns ingen relation mellan feltermerna och dess korresponderande oberoende 

variabler 

5. Feltermerna är normalfördelade 

 

Det är tillräckligt att antagande ett till fyra är uppfyllda för att skattningarna ska få de 

önskvärda kvalitéerna enligt BLUE. BLUE står för att (Brooks, 2014): 

• 𝛼𝛼� och �̂�𝛽 är skattningar för det sanna värdet av α och β, 

• 𝛼𝛼� och �̂�𝛽 är linjära skattningar, 

• 𝛼𝛼� och �̂�𝛽 är objektiva genom att dessa skattningar i genomsnitt är lika med det sanna 

värdet av parametrarna, 

• �̂�𝛽 har den lägsta variansen bland de linjära, objektiva skattningarna. 

 

Dessa kvalitéer innebär att OLS skattningarna är konsistenta, objektiva samt effektiva. Om 

regressionen uppfyller antagande ett till fyra ovan så kommer regressionen inneha dessa 

kvalitéer, vilket betyder att resultatet kan tolkas på ett korrekt sätt (Brooks, 2014). 

Regressionen kommer att testas för dessa antaganden, och metoden för dessa test beskrivs i 

avsnitt 3.4.3 Modelltester. Resultaten presenteras i avsnitt 4.6 Regressionsdiagnostik.  

 

3.4.1 Variabler 

Definitionen av variablerna i denna studie grundar sig på Antonious et al. (2008) definitioner. 

Dessa används eftersom denna studie har liknande syfte och tar sin utgångspunkt i den 

argumentation som förs av Antonio och hans medförfattare kring hur det finansiella systemet 

tros påverka valet av kapitalstruktur. 

 

3.4.1.1 Beroende variabel 

Den beroende variabeln i denna studie är bokförd skuldsättningsgrad och det är denna 

variabel som kommer att användas för att undersöka eventuella skillnader i kapitalstruktur 

mellan de olika finansiella systemen. Den bokförda skuldsättningsgraden kommer att räknas 

ut genom att dividera det bokförda värdet av totala skulder med det bokförda värdet av totala 

tillgångar.  (Antoniou et al., 2008): 
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ö𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝐵𝐵𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ö𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 

 

Att bokförd och inte marknadsmässig skuldsättningsgrad väljs som beroende variabel grundas 

på en undersökning av Graham och Harvey (2001). Deras resultat indikerar att företag inte tar 

hänsyn till förändringar av marknadsvärdet av eget kapital när de fattar beslut om 

kapitalstruktur. Då vår studie avgränsar sig till att undersöka endast en beroende variabel blev 

således bokförd skuldsättningsgrad det naturliga valet. 

 

3.4.1.2 Oberoende variabler 

Följande oberoende variabler, förutom företagsrisk, bygger likt de beroende variablerna på 

Antonious et al. (2008) definitioner. Denna studie definierar företagsrisk annorlunda på grund 

av att den förklaring Antoniou och hans medförfattare använder är svårbegriplig och därmed 

inte ger en tydlig förklaring av antal år som skall användas. Den alternativa definition denna 

studie tillämpar bygger på den Jensen et al. (1992) använder. Båda dessa definitioner utgår 

från vinstvolatilitet, vilket torde innebära att samma förväntade samband mellan företagsrisk 

och finansiellt system kan tillämpas. 

 

Lönsamhet 
Denna variabel räknas ut genom att dividera rörelseresultatet med bokfört värde av totala 

tillgångar (Antoniou et al., 2008). 

 

𝑅𝑅ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑠𝑠𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟
𝑇𝑇𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 

 
Företagsstorlek 

Variabeln företagsstorlek räknas ut genom att beräkna den naturliga logaritmen av företagets 

totala tillgångar (Antoniou et al., 2008).  

 

ln (𝑇𝑇𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟) 
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Förväntade tillväxtmöjlighter och företagsvärde 

Market to book värdet används här för att fånga upp företagets tillväxtmöjligheter samt värde. 

Variabeln räknas i denna studie ut genom att det bokförda värdet av de totala tillgångarna 

subtraheras med det bokförda värdet av eget kapital och sedan adderas med marknadsvärdet 

av eget kapital. Detta divideras sedan med det bokförda värdet av totala tillgångar (Antoniou 

et al., 2008). 

 

𝑇𝑇𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 − 𝑏𝑏𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵ö𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐵𝐵𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝐵𝐵𝑛𝑛𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟 𝐵𝐵𝑡𝑡𝑘𝑘𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑇𝑇𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟  

 

Andel materiella anläggningstillgångar 

Denna variabel räknas ut genom att nettot av materiella tillgångar divideras med totala 

tillgångar (Antoniou et al., 2008).  

 

𝑀𝑀𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟
𝑇𝑇𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟  

 

Företagsrisk 

För att kvantifiera företagsrisk divideras standardavvikelsen för försäljningsförändring per år 

med totala tillgångar (Jensen et al., 1992). Till skillnad från Jensen och hans medförfattare 

utgår denna studie från en period på fem år istället för tio. Detta eftersom bortfallet i annat fall 

bedöms bli alltför stort på grund av bristande data. 

 

Dummyvariabler 
Dummyvariabler är artificiellt konstruerade variabler som fångar upp kvalitativ information. 

De är binära, vilket innebär att de antar värdet noll eller ett (Brooks, 2014). I denna studie 

används dummyvariabler för att kontrollera för skillnader i skuldsättning samt skillnader i 

variablernas påverkan länderna emellan. 

 

o Dummyvariabeln (T) för Tyskland kommer anta värdet 1 för de tyska företagen och 0 

för de amerikanska.  

o Dummyvariabeln (USA) för USA kommer anta värdet 1 för de amerikanska företagen 

och 0 för de tyska.  

 



31 
 

3.4.2 Regressionsmodeller 

Med utgångspunkt i ovanstående variabeldefinitioner tillämpar denna studie följande två 

regressionsmodeller: 
 
Bokförd skuldsättningsgrad 
 

o USA 
𝑆𝑆𝐵𝐵𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟USA= 𝛼𝛼 + 𝑇𝑇 +  𝛽𝛽1𝐿𝐿ö𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿ö𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑇𝑇 +  𝛽𝛽3𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝐵𝐵 +
 𝛽𝛽4𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝐵𝐵 ∗ 𝑇𝑇 +  𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣ä𝑥𝑥𝑟𝑟𝑚𝑚ö𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝛽𝛽6𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣ä𝑥𝑥𝑟𝑟𝑚𝑚ö𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑇𝑇 +
 𝛽𝛽7𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 +  𝛽𝛽8𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 ∗
𝑇𝑇 +  𝛽𝛽9𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝐵𝐵 +  𝛽𝛽10𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝐵𝐵 ∗ 𝑇𝑇  

 
o Tyskland 

𝑆𝑆𝐵𝐵𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑠𝑠ä𝑟𝑟𝑟𝑟𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟Tyskland=
 𝛼𝛼 + 𝑈𝑈𝑆𝑆𝐴𝐴 +  𝛽𝛽1𝐿𝐿ö𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝛽𝛽2𝐿𝐿ö𝑛𝑛𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑈𝑈𝑆𝑆𝐴𝐴 +  𝛽𝛽3𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝐵𝐵 +
 𝛽𝛽4𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑠𝑠𝑟𝑟𝐵𝐵𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝐵𝐵 ∗ 𝑈𝑈𝑆𝑆𝐴𝐴 +  𝛽𝛽5𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣ä𝑥𝑥𝑟𝑟𝑚𝑚ö𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +  𝛽𝛽6𝑇𝑇𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑣𝑣ä𝑥𝑥𝑟𝑟𝑚𝑚ö𝑗𝑗𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ 𝑈𝑈𝑆𝑆𝐴𝐴 +
 𝛽𝛽7𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 +  𝛽𝛽8𝐴𝐴𝑛𝑛𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡ä𝑡𝑡𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡å𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑟𝑟 ∗
𝑈𝑈𝑆𝑆𝐴𝐴 +  𝛽𝛽9𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝐵𝐵 +  𝛽𝛽10𝐹𝐹ö𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑡𝑡𝑡𝑡𝑠𝑠𝑟𝑟𝑡𝑡𝑠𝑠𝐵𝐵 ∗ 𝑈𝑈𝑆𝑆𝐴𝐴  

 
Syftet med att använda regressionsmodeller istället för att exempelvis genomföra t-tester på 

genomsnittlig skuldsättningsgrad i respektive land, är att vi kan rensa för företagsspecifika 

faktorer och på så vis göra en mer rättvisande jämförelse. Genom att utöver de oberoende 

variablerna inkludera både en dummyvariabel och interaktionstermer kan effekterna för 

respektive land observeras i en gemensam regressionsmodell. Interaktionstermer skapas 

genom att samtliga oberoende variabler, var för sig, multipliceras med dummyvariabeln. 

Förutom att särskilja koefficienterna och interceptet för de båda länderna är det då dessutom 

möjligt att observera huruvida skillnader i ländernas koefficienter och intercept är signifikanta 

eller ej. Anledningen till att denna studie använder två olika regressionsmodeller är att det 

utifrån en gemensam regressionsmodell inte, på ett enkelt sätt, går att observera om det råder 

signifikanta samband mellan den beroende och de oberoende variablerna för det land som 

representerar dummyvariabeln. I den ena modellen är dummyvariabeln T (Tyskland) och där 

observeras inte huruvida sambanden för de tyska företagen är signifikanta eller ej. I den andra 

modellen är USA dummyvariabel, och i den går det inte att urskilja huruvida sambanden för 

de amerikanska företagen är signifikanta eller ej. 
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3.4.3 Modelltester 

Ovan har beskrivits att regressionsmodellerna som skapats utgår från metoden OLS. I detta 

avsnitt presenteras de olika test som används för att kontrollera om regressionsmodellerna är 

BLUE. Om de är BLUE kommer de att uppvisa skattningar som är konsistenta, objektiva och 

effektiva, vilket är önskvärt eftersom resultaten då kan tolkas på ett korrekt sätt. Vidare 

kommer modellen även att testas för linjäritet och multikollinearitet. I kapitel fyra kommer 

resultatet av dessa tester att presenteras. 

 

3.4.3.1 Antagande om linjäritet 

Ett grundläggande antagande som måste vara uppfyllt för att OLS metoden ska vara 

användbar, är att det verkliga sambandet är linjärt. Detta innebär att relationen mellan den 

beroende och den oberoende variabeln måste kunna beskrivas med en rät linje i ett diagram. 

Om modellen inte är linjär så är det ofta möjligt att göra den linjär genom att applicera 

passande förändringar eller manipuleringar, exempelvis genom att använda naturliga 

logaritmer (Brooks, 2014). 

 

Huruvida modellen är linjär eller ej kan testas med hjälp av Ramsey’s RESET test i Eviews. 

Är p-värdet i testet större än den signifikansnivå studien tillämpar kommer antagandet om 

linjär data hålla (Brooks, 2014). 

 

3.4.3.2 Multikollinearitet 

Multikollinearitet innebär att de oberoende variablerna har hög korrelation. Detta är inte 

önskvärt eftersom variablerna då påverkar och påverkas av varandra i alltför hög grad. Detta 

gör det svårt att undersöka vilken effekt de enskilda oberoende variablerna har på den 

beroende variabeln. Vid studier som denna är det svårt att helt undvika korrelation mellan 

variabler, men ofta är korrelationen så pass låg att det inte påverkar resultatet i någon större 

utsträckning (Brooks, 2014). 

 

För att undersöka om de variabler som används i denna studie karaktäriseras av 

multikollinearitet eller ej, används en funktion i Eviews som mäter korrelation mellan 

variablerna (Brooks, 2014). Ifall korrelationen överstiger 0,8 i absolutvärde kan 

multikollinearitet förekomma. Detta är dock inte ett helt tillförlitligt kriterium och därmed 
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undersöks även att ett högt värde på förklaringsgraden inte är förkommande i samband med 

att få av variablerna är signifikanta (Gujarati & Porter, 2009). 

 

3.4.3.3 BLUE 

 
Antagande ett - feltermernas medelvärde är noll 

Detta antagande uppfylls per automatik om en konstant inkluderas i regressionsekvationen. 

Om en konstant inte är inkluderad så går regressionen genom origo vilket kan leda till att flera 

icke önskvärda effekter uppstår (Brooks, 2014). I denna studie inkluderas en konstant och 

därmed är antagande ett uppfyllt. 

 

Antagande två - Feltermernas varians är konstant för alla oberoende variabler 

Om feltermernas varians är konstant så kan detta även beskrivas med hjälp av termen 

homoskedasticitet. Motsatsen till homoskedasticitet är heteroskedasticitet, vilket innebär att 

feltermernas varians inte är konstant. Detta betyder att feltermernas varians är olika när värdet 

på en oberoende variabel förändras. Om en regressionsanalys skulle genomföras där 

heteroskedasticitet förekommer så skulle skattningarna fortfarande vara objektiva och 

konsistenta, men de skulle inte längre vara BLUE. Detta eftersom en av de önskvärda 

kvalitéerna faller bort. Detta bortfall innebär att OLS skattningarna inte längre har den lägsta 

variansen av de objektiva skattningarna. Det här leder slutligen till att om regressionen 

genomförs med närvaro av heteroskedasticitet, så kan eventuella slutsatser som dras vara 

felaktiga. 

 

För att testa regressionsmodellerna som används i denna studie för heteroskedasticitet 

genomförs ett White-test i Eviews. Gränsen för påvisad heteroskedasticitet går vid ett p-värde 

lägre än vald signifikansnivå (Brooks, 2014). 

 

Antagande tre - Feltermerna är linjärt oberoende av varandra 

Om feltermerna är linjärt oberoende av varandra över tid innebär detta att de är okorrelerade. 

Om feltermerna inte är okorrlerade kallas detta fenomen för att de är autokorrelerade. Ett test 

för att undersöka huruvida autokorrelation föreligger kan därmed genomföras (Brooks, 2014). 

 

I denna studie används inte tidsseriedata och därmed är ett sådant test inte relevant. 

 



34 
 

Antagande fyra - Det finns ingen relation mellan feltermerna och dess korresponderande 

oberoende variabler 

Antagande fyra baseras på att kovariansen mellan en oberoende variabel och dess felterm bör 

vara noll, det vill säga att de oberoende variablerna är icke-stokastiska (ej påverkas av 

slumpen). Dock är OLS-skattningarna konsistenta och objektiva oavsett om de är icke-

stokastiska eller ej, förutsatt att den oberoende variabeln inte är korrelerad med feltermen. Om 

däremot en eller flera av de oberoende variablerna är korrelerade med feltermen, så kommer 

OLS-skattningarna inte ens vara konsistenta. Det här beror på att skattningen då ger sken av 

att ge förklaring till variablerna, när förklaringen egentligen beror på korrelationen mellan 

feltermen och den beroende variabeln. Detta kommer att resultera i att den skattade 

regressionen verkar fånga in effekter av datan på ett bättre sätt än vad den egentligen gör 

(Brooks, 2014). 

 

Detta antagande är ej möjligt att testa eftersom feltermerna är icke-observerbara (Roberts & 

Whited, 2011). 

 

Antagande fem - Feltermerna är normalfördelade 

Detta antagande behöver inte vara uppfyllt för att OLS skattningarna ska vara BLUE, men 

behövs för att kunna dra giltiga slutsatser om de sanna värdena för α och β utifrån 

skattningarna (Brooks, 2014). 

 

För att testa om feltermerna är normalfördelade använder studien Bera-Jarque-testet i Eviews. 

Överstiger p-värdet vald signifikansnivå anses antagandet vara uppfyllt (Brooks, 2014). 

 

3.4.4 Hypotesprövning med p-värde 

Vid hypotesprövning är det möjligt att använda sig av det så kallade p-värdet. Detta värde 

berättar, givet att nollhypotesen är sann, hur sannolikt det är att få en skillnad minst lika stor 

som den mellan stickprovets värde och nollhypotesens värde. Med andra ord beräknas 

signifikansnivån i efterhand. Om p-värdet är mindre än vald signifikansnivå förkastas 

nollhypotesen, och är det större accepteras den (Körner & Wahlgren, 2015). De 

regressionsanalyser som genomförs i denna studie generarar p-värden för samtliga variabler 

vilket möjliggör hypotestest direkt från de resultat Eviews ger. 
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3.4.5 Signifikansnivå 

Signifikansnivån är den risk (i procent) att förkasta nollhypotesen även om den är sann 

(Körner & Wahlgren, 2015). Enligt Körner och Wahlgren (2015) används traditionellt en 

femprocentig signifikansnivå om inte särskilda skäl att använda en annan signifikansnivå 

föreligger. Sådana särskilda skäl bedöms inte föreligga i denna studie och därför används en 

signifikansnivå på fem procent. 

 

3.4.6 Förklaringsgrad 

Förklaringsgraden R2 skrivs i procent och visar hur stor del av den beroende variabelns 

variation som förklaras av de oberoende variablerna som författarna valt att ha med i studien 

(Körner & Wahlgren, 2015). 

 

3.5 Metodkritik 

3.5.1 Validitet 

Ett av de mest centrala forskningskriterierna är validitet. Det innebär att man bedömer 

huruvida de slutsatser som dras av en studie hänger ihop eller ej. Validitet finns av olika slag 

där begreppsvaliditet, intern validitet och extern validitet är några av de mest centrala. 

Begreppsvaliditet berör frågan om ett mått för ett begrepp verkligen mäter vad det är avsett att 

mäta. Intern validitet är kopplat till kausalitet och handlar om ifall en slutsats kring ett kausalt 

samband är hållbar. Extern validitet avser generaliserbarheten av resultaten. Huruvida 

studiens resultat gäller utanför den specifika kontext som undersöks är av intresse och det är 

därför forskare ägnar kraft åt att skapa representativa urvalsgrupper (Bryman & Bell, 2013). 

 

Denna studie använder definitioner på variabler som är hämtade från tidigare forskning. Detta 

kan anses stärka begreppsvaliditeten i studien. Alternativet hade varit att konstruera egna 

definitioner av variabler vilket troligen hade varit mer riskabelt. Genom att genomföra de 

modelltester som beskrivits i tidigare avsnitt stärks den interna validiteten. Detta eftersom 

testresultaten visar huruvida de samband regressionsanalyserna eventuellt uppvisar är valida 

eller ej.  

 

I denna studie används endast en bransch för att jämföra två finansiella system. Det är svårt 

att säga huruvida resultatet utifrån detta förfarande kan appliceras på andra branscher. 
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Branscher som uppenbart skiljer sig från det normala vad gäller kapitalstruktur (finans och 

utility) kan resultaten antagligen inte appliceras på, och därmed finns det vissa brister i den 

externa validiteten. Vidare är det svårt att definiera exakt vad marknads- respektive 

bankorienterade system innebär och därför kan resultaten som framkommer i denna studie 

vara svåra att applicera på andra länder än just USA och Tyskland. 

     

3.4.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om huruvida resultatet av en studie skulle bli detsamma om 

undersökningen upprepades. Påverkas resultatet av tillfälligheter och slump anses det vara 

icke reliabelt, det vill säga icke tillförlitligt. Vid kvantitativa undersökningar blir frågan kring 

reliabilitet ofta central då det är av intresse att utreda om ett mått kan anses vara stabilt 

(Bryman & Bell, 2013). 

 

Då denna studie tydligt beskriver datainsamling och hur datan har hanterats bedöms 

reliabiliteten vara tillfredsställande. Vid en upprepning av studien bör resultatet bli detsamma 

eftersom datan med största sannolikhet inte är föremål för slumpmässiga påverkansfaktorer. 

 

3.4.3 Källkritik 

Enligt Rienecker och Stray Jørgensen (2008) är det viktigt att granska sina källor, men 

samtidigt ha i åtanke att de inte granskas för hårt, utan ställs i relation till det som de ska 

användas till. Holme och Solvang (1997) delar upp granskningen i fyra faser vilka är 

observation, ursprung, tolkning och användbarhet. 

 

Datan som används i denna studie har, som tidigare nämnts, hämtats från en databas. I början 

av författandet av studien observerades två databaser, Datastream och Compustat. De båda 

källornas ursprung granskades och det bedömdes att de båda var tillförlitliga då de är 

välkända databaser båda två. Båda databaserna anses vara lättolkade, men när valet sedan föll 

på Datastream grundades den bedömningen på att datan där var mer användbar då den 

innehöll information som studien krävde på ett mer lättillgängligt sätt. 

 

De artiklar som denna studie grundar sig på har hämtats från Google Scholar. Denna 

sökmotor innehar en funktion som visar hur många gånger artikeln har citerats. Den tidigare 
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forskning som har använts i denna studie har alla ett stort antal citeringar och därmed bedöms 

tillförlitligheten i dessa artiklar som god. 
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4 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Först presenteras den deskriptiva statistiken följt 

av resultaten för regressionerna. För varje regression presenteras resultaten enskilt och 

relevanta hypoteser testas därefter. Avslutningsvis presenteras resultaten av 

regressionsdiagnostiken. 

 

4.1 Inledning 
Nedan presenteras de resultat som regressionerna uppvisade. Efter resultaten av respektive 

regression testas hypoteserna. Att endast hypotes 2 testas efter regressionen som avser 

Tyskland beror på att resultaten för hypotes 1 och 3 hade blivit desamma som för regressionen 

som avser USA. 

 
I de regressioner som presenteras har den oberoende variabeln företagsrisk exkluderats. Som 

beskrivits i metoden använder tidigare forskning ett tidsintervall om 10 år för att konstruera 

variabeln. Då bortfallet till denna studie bedöms blivit alltför stort om detta antal år användes, 

konstruerades istället variabeln med fem år. I samband med denna justering väcktes frågor 

kring måttets relevans, då risken upplevdes överhängande att fem år inte var tillräckligt lång 

tid för att på ett vederhäftigt sätt uppskatta företagsrisken. Detta bekräftades då resultaten 

visade på att variabeln inte hade ett samband med skuldsättningsgraden i någon av 

regressionerna. Efter att företagsrisk exkluderats ökade urvalet med två amerikanska och ett 

tyskt företag. Det totala urvalet bestod efter denna ändring av totalt 90 amerikanska och 37 

tyska företag. 

 

4.2 Deskriptiv statistik 
Nedan redovisas resultatet för den deskriptiva statistiken. Tabellerna visar en genomsnittligt 

högre bokförd skuldsättningsgrad för USA. Vidare noteras en högre standardavvikelse för 

samtliga variabler i USA jämfört med i Tyskland.     

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

USA Bokförd 
skuldsättningsgrad 

Lönsamhet Företagsstorlek Tillväxtmöjligheter Andel materiella 
tillgångar 

Genomsnitt 0,25 0,06 13,64 1506,05 0,22 
Median 0,23 0,09 13,67 1011,18 0,17 
Standardavvikelse 0,20 0,23 1,81 2333,75 0,17 
Högst 0,80 0,31 18,05 21935,56 0,82 
Lägst 0,00 -1,53 8,24 46,20 0,05 

Tyskland Bokförd 
skuldsättningsgrad 

Lönsamhet Företagsstorlek Tillväxtmöjligheter Andel materiella 
tillgångar 

Genomsnitt 0,19 0,04 12,97 793,96 0,23 
Median 0,15 0,05 12,87 618,58 0,21 
Standardavvikelse 0,14 0,08 1,76 1058,77 0,11 
Högst 0,56 0,33 16,66 6554,96 0,50 
Lägst 0,00 -0,24 9,05 56,20 0,01 



 
 

4.3 Regression USA bokförd skuldsättningsgrad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4.3.1 Resultat hypotes 1 
Dummyvariabeln Tyskland påvisar ett p-värde på 0,0022 vilket understiger signifikansnivån 

fem procent och därmed förkastas nollhypotesen. 

 

H0: Det föreligger ingen skillnad i skuldsättning mellan de finansiella systemen  

H1: Det föreligger skillnad i skuldsättning mellan de finansiella systemen 

 

 Definitioner 

T: Dummyvariabel Tyskland 

Lonsamhet: Lönsamhet 

FTGS: Företagsstorlek 

TVM: Tillväxtmöjligheter/värde 

AMT: Andel materiella tillgångar 

FTGR: Företagsrisk 
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Koefficienten för Tysklands dummyvariabel antar ett positivt värde vilket innebär att de tyska 

företagen har en statistiskt säkerställd högre bokförd skuldsättningsgrad än de amerikanska 

efter att effekten av de oberoende variablerna rensats bort. 

 

4.3.2 Resultat hypotes 2 
Samtliga oberoende variabler uppvisar ett p-värde som understiger signifikansnivån. Detta 

innebär att nollhypotesen förkastas för dessa variabler. 

 

H0: Det finns inget samband mellan variabeln och skuldsättning 

H1: Det finns ett samband mellan variabeln och skuldsättning 

 

Koefficienten för företagsstorlek och andel materiella tillgångar antar ett positivt värde, vilket 

innebär att det råder ett positivt samband med bokförd skuldsättningsgrad och dessa variabler. 

För övriga signifikanta variabler antar koefficienterna negativa värden och därmed råder ett 

negativt samband mellan bokförd skuldsättningsgrad och dessa variabler. 

4.3.3 Resultat hypotes 3 

Variabeln Tyskland*Företagsstorlek uppvisar ett p-värde på 0,0004. Detta innebär att 

nollhypotesen för denna variabel förkastas och att det alltså finns en statistisk signifikant 

skillnad i hur företagsstorleken påverkar den bokförda skuldsättningsgraden mellan länderna. 

För övriga variabler accepteras nollhypotesen. 

 

H0: Det föreligger ingen skillnad i variabelns påverkan på skuldsättning mellan de finansiella 

systemen 

H1: Det föreligger skillnad i variabelns påverkan på skuldsättning mellan de finansiella 

systemen 
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4.4 Regression Tyskland bokförd skuldsättningsgrad 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

4.4.1 Resultat hypotes 2 

Ingen av variablerna uppvisar ett p-värde under fem procent vilket innebär att nollhypotesen 

accepteras för samtliga variabler. 

 

H0: Det finns inget samband mellan variabeln och skuldsättning 

H1: Det finns ett samband mellan variabeln och skuldsättning 

 

 Definitioner 

USA: Dummyvariabel USA 

Lonsamhet: Lönsamhet 

FTGS: Företagsstorlek 

TVM: Tillväxtmöjligheter/värde 

AMT: Andel materiella tillgångar 

FTGR: Företagsrisk 
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4.5 Ekonomisk signifikans 
För att tydliggöra variablernas ekonomiska påverkan på skuldsättningsgraden multipliceras 

koefficienten med standardavvikelsen för respektive variabel i varje regression. Summan som 

framkommer illustrerar hur mycket skuldsättningen påverkas om variabeln förändras med en 

standardavvikelse. För skuldsättningsgraden i USA påverkar företagsstorlek mest och 

tillväxtmöjligheter/värdering har minst inverkan. Till skillnad från USA påverkar inte 

företagsstorlek i samma utsträckning i Tyskland, utan där påverkar istället lönsamhet 

skuldsättningsgraden mest. Det bör dock tilläggas att eftersom inga samband är signifikanta 

för skuldsättningsgraden i Tyskland kan summorna som redovisas nedan vara missvisande.  

 
USA Bokförd 

skuldsättningsgrad 

Standardavvikelse Koefficient Standardavvikelse*Koefficient 

Lönsamhet 0,23 -0,381071 -0,089 
Företagsstorlek 1,81 0,060614 0,110 
Tillväxtmöjligheter/värde 2333,75 -0,0000241 -0,056 
Andel materiella tillgångar 0,17 0,381316 0,063 
 
Tyskland Bokförd 

skuldsättningsgrad 

Standardavvikelse Koefficient Standardavvikelse*Koefficient 

Lönsamhet 0,08 -0,637452 -0,0518 
Företagsstorlek 1,76 -0,007111 -0,0125 
Tillväxtmöjligheter/värde 1058,77 0,00000675 0,0071 
Andel materiella tillgångar 0,11 0,373636 0,0430 
 
 

4.6 Regressionsdiagnostik 
I denna del presenteras resultaten av de tester som genomförts för att undersöka om 

regressionsmodellerna kan tolkas på ett korrekt sätt.  

 

4.6.1 Linjäritet 

I bilaga 1 presenteras resultatet för Ramsey’s RESET test. För denna ekvation uppgår p-

värdet till 0,2512. Detta värde överstiger signifikansnivån vilket innebär att antagandet om 

linjäritet är uppfyllt. 

 

4.6.2 Multikollinearitet 

Bilaga 2 presenterar en korrelationsmatris för variablerna. Ingen av variablerna uppvisar en 

korrelationsgrad som överstiger ett absolutvärde på 0,8 och regressionerna uppvisar inte heller 
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ett högt R2 värde i samband med få signifikanta variabler. Detta tyder på att effekten av 

multikollinearitet är försumbar för denna ekvation. 

4.6.3 Heteroskedasticitet 

Det White-test som genomförts återfinns i bilaga 3. P-värdet överstiger signifikansnivån och 

därmed tyder resultatet på att ingen heteroskedasticitet förekommer. 

 

4.6.4 Normalfördelade feltermer  

Det Jarque-Bera test som genomförts presenteras i bilaga 4. P-värdet i detta test uppgår till 

0,074499. Detta överstiger signifikansnivån och således accepteras nollhypotesen om att 

feltermerna är normalfördelade. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer studiens forskningsfrågor “Påverkas kapitalstrukturen av det 

finansiella systemet?” samt “Vilka förklarande variabler har ett samband med 

skuldsättningsgraden inom respektive system?” att analyseras. 

 

5.1 Inledning 
I föregående avsnitt presenterades regressionsdiagnostiken. Samtliga antaganden uppfylldes, 

vilket tyder på att tolkningsbarheten av resultaten är god. Nedan följer analys av respektive 

variabel.  

 

5.2 Beroende variabler 
För att analysera denna studies första forskningsfråga följer nedan en analys av den beroende 

variabeln bokförd skuldsättningsgrad. 

 

5.2.1 Bokförd skuldsättningsgrad 

Medelvärdet för den bokförda skuldsättningsgraden i de tyska och amerikanska företagen är 

0,19 respektive 0,25. Drar man slutsatser endast baserat på dessa mått tycks det som att teorin 

om de finansiella systemen inte förklarar valet av kapitalstruktur. Detta eftersom den 

predikterar en högre skuldsättning hos företag i bankorienterade länder (Alvesson & 

Sveningsson, 2012). Regressionsanalysen för bokförd skuldsättningsgrad i USA visar dock att 

dummyvariabeln för Tyskland är signifikant positiv. Efter att ha rensat för effekterna av 

lönsamhet, företagsstorlek, tillväxtmöjligheter/värde samt andel materiella 

anläggningstillgångar framkommer det därmed att de tyska företagen är högre skuldsatta än 

de amerikanska. Detta visar på vikten av att inte enbart förlita sig på deskriptiv data och 

genomsnittsmått. Resultatet tolkas som att det finansiella systemet har en påverkan på 

kapitalstrukturen, alternativt att det förekommer icke observerad heterogenitet. Vi har genom 

denna studie försökt minska den icke observerbara heterogeniteten genom att undersöka 

endast en bransch, vilket torde styrka det förstnämnda alternativet. Däremot är det möjligt att 

studien utelämnat relevanta företagsspecifika faktorer, men med tanke på att studiens val av 

variabler bygger på vad tidigare studier inom ämnet fokuserat på är risken för detta 

förmodligen inte överhängande.  



46 
 

 

Regressionens resultat överensstämmer med vad som förväntas utifrån teorin om de 

finansiella systemen (Alvesson & Sveningsson, 2012). Även studien av Antoniou et al. (2008) 

pekar på en högre skuldsättningsgrad i bankorienterade länder. Däremot går det emot den 

tidigare studien av Rajan och Zingales (1995). De konkluderar att graden av skuldsättning 

kanske inte fungerar som den bästa indikatorn på huruvida ett land är bank- eller 

marknadsorienterat. Vidare menar de att tillgängligheten av främmande kapital förvisso 

förväntas öka på grund av en starkare koppling mellan banker och företag i bankorienterade 

länder som Tyskland. Dock medför bland annat den höga kostnaden förknippad med dessa 

skulder att det inte nödvändigtvis måste råda en generellt högre skuldsättningsgrad i 

bankorienterade länder. Resultatet av vår studie tyder dock på att teorin om de finansiella 

systemen inte kan avfärdas som förklaringsmodell för valet av kapitalstruktur.  

 

5.3 Oberoende variabler 
För att analysera studiens andra forskningsfråga samt för att utveckla analysen av den första 

forskningsfrågan, följer nedan en analys av de oberoende variablerna lönsamhet, 

företagsstorlek, tillväxtmöjligheter/värdering samt andel materiella anläggningstillgångar. 

 

5.3.1 Lönsamhet 

För både Tyskland och USA visar variabeln lönsamhet ett negativt samband med den 

bokförda skuldsättningsgraden, men endast sambandet för de amerikanska företagen är 

statistiskt signifikant. Dock ligger p-värdet för de tyska företagen på 0,1179 vilket är det 

lägsta uppvisade p-värdet för Tysklands regression avseende företagsspecifika variabler. Med 

viss försiktighet kan därmed även detta samband tolkas som att det råder ett negativt samband 

mellan variabeln och skuldsättningsgraden. Pecking order teorin förutspår ett negativt 

samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad, och resultatet ger därmed stöd åt denna 

teori. Antoniou et al. (2008) finner ett signifikant negativt samband för samtliga länder 

inkluderade i studien. Rajan och Zingales (1995) resultat visar på ett signifikant negativt 

samband i USA och ett icke signifikant positivt samband i Tyskland. Att resultaten för de 

amerikanska företagen i vår studie ligger i linje med dessa två tidigare studier stärker pecking 

order teorins relevans som förklaringsmodell för skuldsättningsgraden i amerikanska företag. 

Vidare visar resultaten att interaktionstermen, och således skillnaden i variabelns påverkan på 
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skuldsättning mellan länderna, inte är signifikant. Det går därmed inte att dra några slutsatser 

kring huruvida lönsamhet påverkar skuldsättningsgraden olika i de båda finansiella systemen. 

 

5.3.2 Företagsstorlek 

Företagsstorlek uppvisar ett signifikant positivt samband med skuldsättningsgraden för de 

amerikanska företagen och ett icke signifikant samband för de tyska företagen. Ett positivt 

samband förväntas enligt trade-off teorin då större företag enligt denna teori bland annat har 

lägre konkursrisk och därmed kan skuldsätta sig i högre utsträckning. För de amerikanska 

företagen tycks därmed trade-off teorin förklara hur företagsstorleken påverkar 

skuldsättningsgraden. Rajan och Zingales (1995) finner ett signifikant positivt samband 

mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek för samtliga undersökta länder förutom 

Tyskland. Likt vår studie förväntade de sig ett positivt samband för samtliga länder, 

oberoende av finansiell orientering, och förvånades av resultaten för Tyskland. Detta eftersom 

det i Tyskland förväntades ett särskilt starkt positivt samband på grund av landets höga 

konkurskostnader (Rajan & Zingales, 1995). 
 

Vidare resonerar Rajan och Zingales (1995) om att förståelsen är bristfällig för hur 

företagsstorlek och institutioner påverkar skuldsättningsgraden. De menar att ett alternativt 

sätt att tolka sambandet mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad är att det är relevant i 

marknadsorienterade länder, men inte i bankorienterade länder. Ett positivt samband bygger 

på trade-off teorin som säger att förhållandet mellan företag och kreditgivare präglas av 

mindre informationsasymmetri ju större företaget är. Dock skulle möjligen de nära 

relationerna med kreditgivarna i bankorienterade länder kunna reducera 

informationsasymmetrin i så pass stor utsträckning att storleken på företaget inte längre har 

någon relevans. Resultatet av vår studie visar på en signifikant interaktionsterm för variabeln, 

i den bemärkelsen att företagsstorlek påverkar skuldsättningsgraden i amerikanska företag 

men inte tycks göra det för de tyska företagen. Dessutom kan vi se att det är den variabel som 

är mest ekonomiskt signifikant i USA, med det starkaste värdet på standardavvikelse 

multiplicerat med koefficienten. Detta resultat ger tyngd åt Rajan och Zingales (1995) 

alternativa tolkning att företagsstorlek påverkar skuldsättningsgraden i högre grad i 

marknadsorienterade system. 
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5.3.3 Market to book värde (tillväxtmöjligheter/värdering) 

Market to book värdet uppvisar ett icke signifikant positivt samband med 

skuldsättningsgraden för de tyska företagen, och ett signifikant negativt samband för de 

amerikanska företagen. Rajan och Zingales (1995) finner ett signifikant negativt samband 

mellan market to book värdet och bokförd skuldsättningsgrad för både tyska och amerikanska 

företag. Att resultaten stämmer överens avseende USA ger stöd åt market timing teorin samt 

trade-off teorin som förklaringsmodeller för skuldsättningsgraden i amerikanska företag. 
 

Det förväntas att market to book ska uppvisa en starkare negativ effekt på 

skuldsättningsgraden för företag i marknadsorienterade system jämfört med bankorienterade. 

Vårt resultat visar att interaktionstermen för variabeln inte är signifikant. Det går därmed inte 

att dra några slutsatser kring huruvida lönsamhet påverkar skuldsättningsgraden olika i de 

båda finansiella systemen. 
  
 

5.3.4 Andel materiella anläggningstillgångar 

Andel materiella anläggningstillgångar uppvisar ett signifikant positivt samband med 

skuldsättningsgraden för de amerikanska företagen. För amerikanska företag tycks därmed 

trade-off teorin förklara hur skuldsättningsgraden påverkas av andelen materiella 

anläggningstillgångar. Regressionen för de tyska företagen visar på ett icke signifikant 

positivt samband. Dock är p-värdet på 0,1256 förhållandevis lågt, och vi kan med viss 

försiktighet tolka det som att det även i Tyskland tycks råda ett positivt samband mellan 

variablerna. Rajan och Zingales (1995) visar på liknande resultat då samtliga länder de 

undersöker uppvisar signifikanta positiva samband mellan skuldsättningsgrad och andel 

materiella anläggningstillgångar. Även Antoniou et al. (2008) kommer fram till positiva 

samband för alla länder de undersöker, med starkast samband i de bankorienterade länderna. 

Detta menar de stärker teorin om det finansiella systemets inverkan på skuldsättningsgrad, då 

behovet av säkerhet för skuldsättning tros vara högre i bankorienterade länder eftersom 

banklån medför ett större behov av säkerhet. Resultaten i vår studie finner dock inget stöd för 

skillnader i variabelns påverkan på skuldsättningsgraden mellan de finansiella systemen då 

interaktionstermen inte är signifikant. Därmed kan inga slutsatser dras avseende om andel 

materiella anläggningstillgångar påverkar skuldsättningsgraden olika i respektive system. 
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6 SLUTSATS 
I detta kapitel presenteras författarnas egna reflektioner och tankar kring studiens resultat. 

Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  
 

 
Syftet med denna studie är att undersöka huruvida kapitalstrukturen påverkas av det 

finansiella systemet. Tidigare empirisk forskning ifrågasätter kopplingen mellan finansiell 

orientering och kapitalstruktur. Det finns fortfarande luckor inom forskningsområdet, och 

därför jämför denna studie de finansiella systemen på ett mer renodlat sätt än tidigare studier. 

Genom att jämföra samma bransch i ett marknadsorienterat och ett bankorienterat land, 

undviker vi den icke observerade heterogenitet som lätt uppkommer vid studier på aggregerad 

nivå.   
 

Givet att studiens resultat inte beror på utelämnande av icke branschspecifika faktorer som 

påverkar kapitalstrukturen olika i respektive land, det vill säga icke observerad heterogenitet, 

kan inte teorin om de finansiella systemen avfärdas som förklaringsmodell för valet av 

kapitalstruktur. Rensat för företagsspecifika faktorer är företag i bankorienterade Tyskland 

högre skuldsatta än företag i marknadsorienterade USA. Dessutom ser vi att variabeln 

företagsstorlek har stark positiv inverkan på skuldsättningsgraden för amerikanska företag, 

men inte för tyska. Denna signifikanta skillnad stämmer med vad som kan förväntas utifrån 

teorin om de finansiella systemen. Att övriga tre interaktionstermer är insignifikanta betyder 

att vi inte kan säkerställa att dessa företagsspecifika faktorer påverkar skuldsättningsgraden 

olika mellan bank- och marknadsorienterade länder. 
 

Vårt resultat ligger i linje med Antonious et al. (2008) resultat som också pekar på högre 

skuldsättningsgrad i bankorienterade länder. Däremot överensstämmer resultatet inte med 

Rajan och Zingales (1995) slutsats att det finansiella systemet inte hör samman med valet av 

kapitalstruktur. Dock ska man ha i åtanke att denna studie tittar på tvärsnittsdata för ett år, och 

därmed går det inte att avgöra i vilken riktning tendenserna rör sig. Det går således inte att 

utesluta Hardie och Maxfields (2013) idé om att länder rör sig mer och mer mot 

hybridsystem, men resultatet av vår studie pekar på att skillnader fortfarande kvarstår mellan 

systemen. 
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Att isolera effekten av det finansiella systemet är komplicerat. Svårigheten ligger i att rensa 

för samtliga relevanta faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Valet av de variabler som 

denna studie tar hänsyn till grundas i tidigare forskning, vilket bör säkerställa att de mest 

centrala faktorerna inkluderas. Däremot finns det alltid en risk för icke observerad 

heterogenitet eftersom en del faktorer är svåra att fånga upp. Det är inte omöjligt att denna 

studies resultat beror på specifika faktorer för den undersökta branschen, och därför kan det 

vara av intresse att undersöka fler branscher. 
 

Sammantaget finner studien utifrån de signifikanta variablerna stöd för trade-off teorin, 

market timing teorin samt pecking order teorin för de amerikanska företagen. För de tyska 

företagen är däremot inga variabler signifikanta. En möjlig förklaring till detta är att urvalet 

för de tyska företagen är förhållandevis litet. Det här kan även ha bidragit till att endast en 

skillnad mellan länderna är signifikant. För de amerikanska företagen, som är flest till antalet, 

ser vi likheter med de resultat som lyfts fram i tidigare forskning. Detta stärker vår förvissning 

om att det mindre urvalet av tyska företag bidrar till att inga variabler är signifikanta i 

regressionen för Tyskland. 
 

Rajan och Zingales (1995) efterfrågade fortsatta studier på en mer detaljerad nivå vilket denna 

studie tar fasta på. Som tidigare nämnts visar resultaten att det råder en högre 

skuldsättningsgrad bland tyska företag jämfört med amerikanska. Detta tyder på att finansiell 

orientering spelar in i valet av kapitalstruktur. Det går dock inte att avfärda idéerna om ett 

hybridsystem, men denna studies resultat visar på att det fortfarande finns skillnader som kan 

vara hänförliga till de finansiella systemen.  
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Nedan presenteras förslag till fortsatt forskning som uppkommit under författandets gång.  

o I denna studie har fyra företagsspecifika, oberoende variabler använts för att 

undersöka kapitalstrukturen. Ett förslag till fortsatt forskning är att inkludera fler 

företagsspecifika variabler, till exempel utdelning.  

o Studien använder sig av bokförd skuldsättningsgrad. Det skulle vara av intresse att 

undersöka om resultatet hade blivit ett annat om marknadsmässig skuldsättningsgrad 

hade använts. 

o För att undersöka huruvida resultatet i denna studie är applicerbart även i andra 

branscher, vore det av intresse att undersöka andra verksamhetsområden.  
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o Denna studie har endast studerat Tyskland och USA för att undersöka hur respektive 

finansiellt system tar sig uttryck där. Det vore intressant att applicera studien på andra 

länder för att se om resultatet gäller även för dessa eller skiljer sig åt.  

o I denna studie har endast företagsspecifika variabler använts för att undersöka hur 

kapitalstrukturen påverkas av respektive finansiellt system. Ett förslag till fortsatt 

forskning är att även inkludera landsspecifika faktorer, till exempel skattesats och 

politik.  

o För att undersöka utvecklingen av hybridsystem skulle det vara av intresse att 

genomföra en studie med paneldata för att se förändringarna i skuldsättningsgrad över 

tid.  
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8 BILAGOR 

Bilaga 1 
 
Ramsey’s RESET test – bokförd skuldsättningsgrad 
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Bilaga 2 
 
Korrelationsmatris - bokförd skuldsättningsgrad 
 

 
 
  



57 
 

Bilaga 3 
 
White test – bokförd skuldsättningsgrad 
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Bilaga 4 
 
Jarque-Bera test – bokförd skuldsättningsgrad 

 

 


