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Syfte Studien syftar till att undersöka om europeiska bolags 

geografiska placering påverkar dess val av kapitalstruktur 

mellan åren 2013 och 2017. Författarna jämför även 

resultatet med liknande forskning gjord på USA.  

Metod För att studiens syfte ska uppnås har en hypotetisk-

deduktiv metod använts. 

Teoretiska perspektiv Studien grundar sig i tidigare forskning som undersöker 

informationsasymmetris påverkan på kapitalstruktur.  

Empiri Urvalet till studiens empiri består av 1427 bolag som 

använts för att skapa åtta olika regressioner. Data som 

används i studien är inhämtad från Compustat samt Capital 

IQ. 

Resultat Studien visar att varken distans eller centralbelägenhet har 

en signifikant påverkan på bolags kapitalstruktur i Europa. 

Studiens resultat skiljer sig från liknande studier gjorda i 

USA.  
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Abstract 
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Purpose The purpose of the study is to examine if European firms 

geographic location affect their choice of capital structure 

from 2013-2017. The authors also compare the result with 

previous studies. 

Methodology In order to achieve the purpose of the study a hypothetico-

deductive method was used. 

Theoretical perspective 

 

The study is based on previous studies that investigate the 

impact of information asymmetry on capital structure.  

Empirical foundation The data consist of 1427 companies that is used to create 

eight different regressions. The data is collected from 

Compustat and Capital IQ. 

Conclusion The study shows that distance has no significant effect on 

companies choice of capital structure in Europe. The result 

of the study differ from similar studies made in the United 

States.   
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1. Inledning 
Det här kapitlet introducerar bakgrunden och problemdiskussionen för studien samt 

forskningsfrågorna. Därefter beskrivs studiens syfte och avslutas med ett stycke om studiens 
disposition och avgränsningar.  

  
1.1 Bakgrund 

Finansieringen av ett bolag sker via antingen eget kapital eller lån. Det är förhållandet mellan 
dessa som benämns ett bolags kapitalstruktur (Ross, et al., 2016). Grunden för forskningen 
som bedrivs inom kapitalstruktur är artikeln ”The Cost of Capital, Corporation Finance, and 
the Theory of Investment” skriven av Modigliani och Miller (1958). Denna artikel 
argumenterade för att ett bolags värde inte påverkas av kapitalstrukturen i en perfekt 
kapitalmarknad. I en perfekt kapitalmarknad existerar ingen informationsasymmetri mellan 
bolagets intressenter. Generellt sett anses deras antaganden överdrivet restriktiva och flera nya 
teorier har uppkommit för att komplettera teorin. De två främsta är pecking-order och trade-
off teorierna. 
 
Myers och Majluf (1984) lättade på antagandet om att ingen informationsasymmetri existerar 
mellan bolagets intressenter. Följaktligen gav detta grund för pecking order teorin då detta 
innebär att insiders har mer information än outsiders och bör utge aktier för 
kapitalanskaffning om de anser bolaget undervärderat. Vidare innebär det att ett bolag bör 
föredra intern finansiering framför extern och vidare skuld framför eget kapital vid extern 
finansiering. Trade-off teorin förespråkar istället en optimal kapitalstruktur att sträva mot. 
Denna optimala kapitalstruktur skiljer sig för varje enskilt bolag och balanseras genom 
fördelen av skattesköld mot kostnaden för finansiella nödsituationer (Myers, 1984).  
 
Trots all forskning finns det idag ingen generell teori som kan förklara hur ett bolag uppnår en 
optimal kapitalstruktur. Detta beror enligt Myers (2003) på att de nuvarande teorierna om 
kapitalstruktur innehåller faktorer som fluktuerar i väsentlighet mellan olika bolag. Därmed är 
tillämpningen av teorierna beroende på enskilda bolags omständigheter. Utöver Myers har 
flera andra akademiker försökt utröna huruvida kapitalstrukturen kan förklaras med hjälp av 
olika variabler som påverkar valet av kapitalstruktur. De återkommande variablerna som 
återfinns i den befintliga forskningen är bland annat bolagets storlek, tillväxt, lönsamhet och 
tillgångsstruktur. Det har i tidigare studier visats att dessa variabler påverkar variationen i 
kapitalstruktur (Murray Z & Goyal, 2009). 
 
Tidigare studier (John, Knyazeva & Knyazeva, 2011; Loughran, 2008; Malloy, 2005) föreslår 
att det fysiska avståndet från högkvarteret till en metropol påverkar kostnaden för 
information. Till den graden att bolag som befinner sig avlägset en metropol drabbas av högre 
informationsasymmetri. Detta då det är relativt svårare att anskaffa och verifiera information 
om det fysiska avståndet till bolaget är längre. Konsekvensen blir att avlägset belägna bolag 
har en mer ofördelaktig position relativt centralt belägna bolag vid utgivandet av aktier. Detta 
innebär att, ceteris paribus, utgivandet av nytt eget kapital blir relativt mindre attraktivt för 
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avlägset belägna bolag och att deras kapitalstruktur därmed bör skilja sig från centralt belägna 
bolag. 
 

1.2 Problemdiskussion 
Som tidigare nämnt har studier bekräftat att olika variabler har olika stor påverkan på 
kapitalstrukturen. Graham och Harveys studie (2001) undersökte vilka variabler som hade 
störst påverkan på valet av kapitalstruktur i USA. Brounen, de Jong och Keodjik (2006) 
bedrev en uppföljningsstudie med liknande metodik för Europa och påvisade liknande 
resultat. Detta indikerar att variablerna har relativt lika påverkan vid val av bolags 
kapitalstruktur i USA och Europa. 
 
Studier som dessa intensifierades efter finanskrisen 2008. Syftet var bland annat att studera 
huruvida de välrenommerade trade-off- och pecking order teorierna hade stöd i empirisk data. 
Harrison och Widjaja (2012) fokuserade på bolag i USA och Akdal (2010) på engelska bolag. 
Akdal (2010) fann empiriska belägg som tydligt stödde kapitalstrukturteorierna för engelska 
bolag till skillnad från Harrison och Widjaja (2012) som endast fann måttligt stöd för dessa 
hos bolag i USA.  
 
För att vidare utröna vilka variabler och faktorer som dikterar kapitalstrukturen har forskare 
undersökt relativt outforskade variabler. En av dessa studier, genomförd av John et al. (2011) 
fokuserar på huruvida distans ökar informationskostnaden för investerare. Studien fann att 
majoriteten av investerare är centrerade i finansiella centrum och har det relativt enklare att 
anskaffa information om närliggande bolag. Studien av John et al. (2011) har föranlett en 
studie genomförd av Wang et al. (2016) i USA, som undersöker om ett bolags fysiska avstånd 
till en metropol kan agera proxyvariabel för informationsasymmetri och därmed påverka val 
av kapitalstruktur. 
 
Wang et al. (2016) undersökte tidsperioden 1980–2006 och fann att ett bolags fysiska avstånd 
till en metropol har en signifikant påverkan på kapitalstruktur. Resultatet innebär att ett bolags 
fysiska avstånd ökar informationsasymmetrin vilket är positivt korrelerad med 
skuldsättningsgraden (Wang, et al., 2016). Syftet med studien av Wang et al. (2016) var att 
bidra till forskningen kring kapitalstruktur och förbättra förutsättningarna för bolag i USA att 
ta mer optimala beslut om deras kapitalstruktur. Metodiken använd i studien av Wang et al. 
(2016) tillämpas i denna studie på ett nytt geografiskt område och en mer aktuell tidsperiod.  
 
Med hänsyn till den identifierade möjligheten för fortsatt undersökning är författarnas 
förhoppning att denna studie adderas till den befintlig forskningen angående kapitalstruktur. 
Detta för att ge europeiska bolag bättre förutsättningar att ta mer optimala beslut vid val av 
kapitalstruktur. Vidare kommer denna studie att jämföras med studien genomförd av Wang et 
al. (2016). Syftet med detta är att ge bolag och investerare en ökad förståelse för likheter och 
skillnader kring teorin om kapitalstruktur mellan USA och Europa. 
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1.3 Syfte 
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka huruvida fysiskt avstånd till en metropol 
påverkar kapitalstrukturen för börsnoterade bolag i Europa. Studiens bisyfte är att jämföra 
resultatet med en motsvarande studie genomförd i USA.  
 

1.4 Problemformulering 
Utifrån studiens syfte avser författarna besvara följande frågeställningar: 
 

1. Påverkar ett börsnoterat europeiskt bolags fysiska avstånd till en metropol dess val av 
kapitalstruktur? 

2. Är det någon signifikant skillnad mellan koefficienterna av ett bolags fysiska avstånd 
till en metropol och dess val av kapitalstruktur i Europa respektive USA? 

 
1.5 Avgränsning 

Författarna har valt att avgränsa studien till Europa som representeras av de fyra europeiska 
länderna med störst andel av världens bruttonationalprodukt (BNP), Tyskland, Storbritannien, 
Frankrike och Italien (Bada, 2018). Vidare kommer dessa länder representeras av de bolag 
som var börsnoterade i respektive land mellan tidsperioden 2012-01-01 och 2017-01-01.  
 

1.6 Målgrupp 
Studien riktar sig huvudsakligen till akademiker som har grundläggande kunskap inom 
ekonomi. Vidare kan vår studie vara intressant för bolag och investerare som har ett 
marknadsperspektiv på kapitalstruktur snarare än ett akademiskt. 
 

1.7 Disposition 
Studiens disposition är strukturerad i enlighet med Bryman och Bells (2013) riktlinjer för 
struktur av kvantitativa studier.  
 
Inledning: Detta kapitel ger en bakgrund till studien och introducerar läsaren till ämnet samt 
tar upp vilka frågeställningar studien syftar till att besvara.  
 
Teoretisk referensram: Detta kapitel förklarar de mest framstående och relevanta teorierna 
kring kapitalstruktur. Vidare presenteras tidigare studier som är väsentliga för studien. 
 
Metod: Detta kapitel presenterar och motiverar val av tillvägagångssätt för datainsamling och 
genomförda tester. Därefter redogörs för kritik mot källor och kvantitativ forskning. 
 
Resultat: Detta kapitel presenterar resultaten av regressionerna samt de tester som 
genomförts i regressionsanalysen. 
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Analys: Detta kapitel innehåller analyser av resultaten kopplade till de teorier och tidigare 
forskning som presenterades i den teoretiska referensramen. Detta är en ansats att besvara 
studiens frågeställningar. 
 
Diskussion: Denna del inkluderas i slutsatsen och innehåller reflektioner kring analysen och 
författarnas egna tankar kring ämnet.  
 
Slutsats: Detta kapitel summerar svaren på frågeställningarna och avslutande anmärkningar 
redogörs. Slutligen presenteras förslag för framtida forskning. 

2. Teoretisk referensram 
Det här kapitlet introducerar läsaren till relevanta teorier inom kapitalstruktur som används i 

studiens analys. Därefter presenteras tidigare forskning som är väsentlig för studien. 
 

2.1 Kapitalstruktur 
Kapitalstrukturen uttrycker hur ett bolag väljer att finansiera bolagets verksamhet. Relationen 
mellan det egna kapitalet och skulderna benämns ofta som skuldsättningsgraden (Johansson 
& Runsten, 2005). 
 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟 = 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  

 
2.2 Modigliani och Miller 

Åtskilliga kapitalstrukturteorier har uppkommit av Modigliani och Millers (1958) teorem som 
bygger på antagandet om en perfekt kapitalmarknad. I deras forskning utarbetade de två 
propositioner inom kapitalstruktur.  
 
Proposition 1: Ett företagets val av kapitalstruktur påverkar inte dess värde i en perfekt 
kapitalmarknad. Ett företagets värde är lika med värdet på det totala framtida kassaflöde som 
företagets tillgångar genererar (Modigliani & Miller, 1958).  
 
Proposition 2: Kostnaden för kapital ökar när marknadsvärdet på bolagets skuld ökar 
(Modigliani & Miller, 1958).  
 
Modigliani och Miller (1958) förklarade proposition två med att det finns en positiv 
korrelation mellan hur stor andel skuld bolaget har och avkastningskravet på det egna 
kapitalet. Investerare vill ha kompensation för den ökade risken som härstammar från den 
ökade skulden i form av högre avkastning (Modigliani & Miller, 1958). Eftersom 
antagandena teoremet bygger på i många fall är verklighetsfrämmande, har det utvecklats 
varianter av Modigliani och Millers (1958) propositioner som tar hänsyn till bolagsskatter och 
transaktionskostnader.  
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2.3 Trade-off teorin  
Trade-off teorin menar att det finns en optimal kapitalstruktur för varje enskilt bolag (Myers, 
1984). Denna optimala kapitalstruktur uppnås genom en avvägning mellan två faktorer. Den 
första är skattefördelen ett bolag åtnjuter till följd av skuldsättning, vilket benämns 
skattesköld (Kraus & Litzenberger, 1973). Den andra är stresskostnaden som en hög 
skuldsättningsgrad medför genom ökad risk (Kraus & Litzenberger, 1973). 
 
Vidare hävdar trade-off teorin att bolagens räntabilitet på totalt kapital påverkar den optimala 
skuldsättningsgraden. Bolag med hög räntabilitet på det totala kapitalet har en högre optimal 
skuldsättningsgrad och bör därför låna ytterligare för att maximera deras skattesköld (Myers, 
1984). En optimal kapitalstruktur är när skattefördelarna av en krona mer i skuld är lika med 
kostnaderna kopplade till den ökade risken för konkurs och ekonomiska problem (Fama & 
French, 2002).   
 
Fortsättningsvis hävdar Myers (2003) att äldre och stora bolag har bättre förutsättningar att 
belåna sig eftersom de ofta är mer välkända och anses ha en lägre risk att försättas i konkurs 
baserat på deras tidigare finansiella historik. Bolag med en hög andel materiella tillgångar 
antas också ha högre skuldsättningsgrad. Detta då de materiella tillgångarna kan användas 
som säkerhet för deras lån och avyttras enklare än immateriella tillgångar om bolaget hamnar 
i en ekonomisk kris (Myers, 2001).  
 
Vidare menar teorin att tillväxten hos bolag kan vara avgörande för hur deras kapitalstruktur 
ser ut (Antoniou, et al., 2008). Bolag med hög förväntad tillväxt har i regel en hög kostnad för 
finansiella nödsituationer (Myers, 1977). Dessa bolag har inte möjlighet till samma säkerhet 
på sina lån som bolag med mycket materiella tillgångar. Detta leder till att tillväxtbolag bör ha 
mindre skulder (Antoniou, et al., 2008).  
 

2.3.1 Kritik mot trade-off teorin 

Att teorin inte presenterar en optimal skuldsättningsnivå för bolag är den mest påträngande 
kritiken. Teorin är generell och ingen hänsyn tas för bolagsspecifika situationer och därmed 
förklaras inte hur prioriteringen mellan bank- och marknadsskuld ska ske (Hackbarth, et al., 
2007). 
 

2.3.2 Relevans för studien 

I vår studie används kontrollvariablerna storlek, tillväxt, materiella anläggningar och 
räntabilitet på totalt kapital. Baserat på studiens resultat kan vi analysera huruvida trade-off 
teorins antaganden om skuldsättningens samband med kontrollvariablerna stämmer överens 
på vårt urval. 
 
Trade-off teorins antaganden om skuldsättningens samband med kontrollvariabler: 

• Storlek har ett positivt samband med skuldsättning (Homaifar, et al., 1994). 
• Tillväxt har ett negativt samband med skuldsättning (Antoniou, et al., 2008). 
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• Räntabilitet på totalt kapital har ett positivt samband med skuldsättning (Myers, 1984).  
• Materiella anläggningstillgångar har ett positivt samband med skuldsättning (Myers, 

1984). 
 

2.4 Agent teori 
Enligt Jensen och Meckling (1976) uppstår ett agent–principal förhållande när en principal 
delegerar auktoriteten att ta beslut till för egen del till en agent (Jensen & Meckling, 1976). 
Då de båda partnerna antas sträva efter att maximera sina egna ändamål kommer 
intressekonflikter uppstå. Denna konflikt kan förvärras vid högre informationsasymmetri 
(Jensen & Meckling, 1976). För att minska denna kan principalen införa lämpliga 
incitamentsprogram som belönar agenten för att arbeta i linje med principalens intressen samt 
införa tillsynsprogram för att säkerställa att detta sker. Vidare kommer de beslut agenten tar 
som inte nyttomaximerar för principalen innebära en överbliven vinst vilket också det räknas 
som en kostnad till följd av agent-principal förhållandet. En av dessa skillnader av intresse 
mellan principalen och agenten är ofta deras riskbenägenhet (Eisenhardt, 1989).  

 

Agent teorin är användbar inom en mängd olika situationer och sträcker sig från 
makroekonomiska problem som implementering av policys till mikroekonomiska problem 
(Eisenhardt, 1989). Oftast har dock agent teorin applicerats inom organisatoriska 
frågeställningar som bland annat rör kompensation (Conlow & Parks, 1988), styrelsens 
förhållanden (Fama & Jensen, 1983) och innovation (Bolton, 1988). 
 

2.4.1 Kritik av agent teorin 

Kritik som framförts av Donaldson (1990) inkluderar att teorin är för regressiv och simpel 
samt att den inte tar tillräcklig hänsyn till annan forskning. Vidare har teorin blivit kritiserad 
av organisatoriska teoretiker för att vara minimalistisk och sakna bestämdhet (Jensen, 1983). 
 

2.4.2 Agent teorins relevans för studien 
För att lindra agent-principal problematiken kan bolag välja att dela ut en andel av deras 
potentiella vinst som härstammar från det rörliga kassaflödet (John, et al., 2011). I och med 
detta kan bolag dela ut vinst i fall av bra likviditet och därmed vara relativt mindre benägna 
att ta lån än bolag utan positivt rörligt kassaflöde. Därmed bör också deras skuldsättningsgrad 
vara lägre än bolag med relativt lägre rörligt kassaflöde. Vidare tenderar en högre 
informationsasymmetri att förvärra agent problemet.  
 

2.5 Pecking order  
Pecking order utformades med antagandet att Modigliani och Millers teorem (1958) var 
imperfekt i den bemärkelsen att informationsasymmetri faktiskt existerar mellan bolagets 
ledning och investerare. Enligt pecking order teorin är informationsasymmetri direkt 
hänförligt till risken relaterat till anskaffat kapital. En konsekvens av detta är att intern 
finansiering blir mer attraktivt än extern finansiering då det implicerar lägre risk och därmed 
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lägre kostnad för bolaget (Myers, 1984). Detta resulterar i en hierarki av önskade 
finansieringsalternativ i vilken man föredrar internt balanserade vinstmedel först, följt av 
skuld och sist nytt eget kapital (Myers, 1984). 
 
Det finns inget absolut mål för skuldsättningsgrad ett bolag ska sträva mot enligt teorin. Om 
ett bolag är tillräckligt lönsamt för att drivas på balanserade vinstmedel från föregående år kan 
en låg skuldsättningsgrad vara gynnsam. Balanserade vinstmedel är del av den interna 
finansieringen och benämns som eget kapital då detta ökar och skulderna förbli oförändrade. 
Alternativt kan bolag ha låg skuldsättningsgrad för att de har låg lönsamhet och svårt att få lån 
beviljade och därmed måste prioritera utgivandet av eget kapital. (Myers, 1984)  
 

2.5.1 Kritik av pecking order 
Kritik för att pecking order inte stödjs av empirisk data i USA har framförts av Frank och 
Goyal (2003). Deras forskning visade att bolag i USA i större utsträckning än vad teorin 
förespråkar väljer extern finansiering. Vidare menar de att teorin appliceras främst på stora 
och mogna bolag. Små bolag med hög tillväxt avviker i hög grad från pecking order teorin 
(Murray Z & Goyal, 2009). Det bör dock anmärkas att studiens urval endast inkluderade 
börsnoterade bolag i USA mellan 1971–1998. Därmed är det möjligt att klimatet för 
kapitalstruktur idag kan avvika från studiens resultat.  
 

2.5.2 Relevans för studien  

Studiens fokus är på huruvida ett bolags geografiska belägenhet påverkar dess 
informationsasymmetri och därmed dess kapitalstruktur. Då pecking order teorin förklarar hur 
informationsasymmetri påverkar kapitalstrukturen är det en kritisk teori för att analysera 
resultaten. 
 

2.6 Tidigare forskning 
En mängd forskning har genomförts inom kapitalstruktur sedan Modigliani och Miller (1958) 
presenterade sin forskning. Trots all denna forskning är kunskapen om hur bolag väljer sin 
kapitalstruktur väldigt begränsad. Mycket av den tidigare forskningen har försökt bevisa vilka 
variabler som påverkar ett bolags kapitalstruktur. Dock är resultaten från studierna 
motstridiga vilket belyser hur invecklat och komplicerat ämnet är.  
 
I Titman och Wessels ”Determinations of Capital Structure Choice” (1988) undersökte 
författarna ett antal faktorer som påverkade skuldsättningsgraden i bolag åren 1972–1982. 
Studien fann ett negativt samband mellan kortfristiga skulder och storlek hos de undersökta 
bolagen. Författarna drog slutsatsen att resultatet kan reflektera den relativt höga 
transaktionskostnaden mindre bolag har när de utfärdar långsiktiga finansiella instrument och 
att transaktionskostnader kan vara en viktig variabel för att bestämma ett bolags 
kapitalstruktur. Studien visade inget signifikant samband mellan de andra undersökta 
faktorerna, tillväxt, storlek, volatilitet och lönsamhet (Titman & Wessels, 1988).  
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I en studie fann man en positiv korrelation mellan storleken på bolaget och skuldsättningen 
(López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). Detta stämmer inte överens med pecking order teorin 
som menar att större bolag har lägre informationskostnader och därför kan erhålla relativt mer 
intern finansiering än mindre bolag (Myers, 1984).   
 
Ett negativt samband mellan market to book ratio och skuldsättningsgrad är ett allmänt 
accepterat samband av forskningsgemenskapen (Myers, 1977; Baker & Wurgler, 2002; 
Welch, 2004). I studien “On the relation between the market-to-book ratio, growth 
opportunity, and leverage ratio” finner dock Chen och Zhao (2006) att sambandet inte är 
monotont. Chen och Zhao (2006) finner ett positivt samband när ett bolag förflyttar sig från 
låg market to book ratio till medelhög, men ett negativt samband mellan medel och hög. 
Vidare finner de att det tidigare nämnda stämmer för 88% av bolagen indexerade av 
Compustat. Detta då bolag med högre market to book ratio har lägre lånekostnader och 
således belånar sig i högre grad.  
 
I Akdals (2010) studie “How do firm characteristics affect capital structure? Some UK 
evidence” undersöker författarna vilka faktorer som påverkade Englands bolags 
kapitalstruktur mellan åren 2002 och 2009. De undersökta variablerna i studien är, lönsamhet, 
tillväxtmöjligheter, totala anläggningstillgångar, volatilitet, likviditet och storlek. I studien 
fann författarna att lönsamhet, totala anläggningstillgångar och likviditet har en signifikant 
påverkan på skuldsättningsgraden. Totala anläggningstillgångar bevisades vara positivt 
korrelerad med skuldsättning. Likviditet och lönsamhet bevisades vara negativt korrelerade 
med ett bolags skuldsättningsgrad. Vidare visade studien att resultatet stämmer överens med 
kapitalstrukturteorierna pecking order och trade-off. 
 
Tidigare forskning har i viss utsträckning undersökt om branschtillhörighet påverkar bolagens 
skuldsättningsgrad. Michaelas et al. (1999) undersökte om bransch hade betydelse för 
bolagens kapitalstruktur i SMEs och fann ett signifikant stöd för det. Studier som undersökt 
större bolag har också hittat stöd för att skuldsättningsgraden påverkas av bolagets bransch 
(Huang & Song, 2006; Talberg, et al., 2008).  
 
Befintliga studier har bevisat ett positivt samband mellan tillgångsstrukturen och bolagets 
skuldsättningsgrad (Michaelas, et al., 1999; Talberg, et al., 2008). På grund av 
informationsasymmetri och agentkostnader behöver mindre bolag frekvent ge banken en form 
av säkerhet för att erhålla ett lån (Michaelas, et al., 1999; Talberg, et al., 2008). Bolag med 
fasta tillgångar i stor omfattning har därför bättre möjligheter att få banklån eftersom 
tillgångarna anses minska informationsasymmetrin och agentkostnaderna (Michaelas, et al., 
1999; Talberg, et al., 2008).     
 
Tidigare forskning har visat att geografisk plats kan klassificeras som ett mått på 
informationsasymmetri (Coval & Moskowitz, 1999). Coval och Moskowitz (1999) visade 
vidare att ett bolags geografiska plats bidrog till det så kallade ”home bias phenomenon”. 
Detta då de fann att fondförvaltare ofta prioriterar att investera i geografiskt närbelägna bolag. 
När Ivkovic och Weisbenner (2005) undersökte 30 000 hushåll i USA fann de att det 
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genomsnittliga hushållet hade 31 % av sin portfölj investerat i bolag som befann sig inom 400 
kilometer. Motsvarande marknadsportfölj innehöll endast 13% av dessa aktier. Malloy (2005) 
gav i sin studie en möjlig förklaring till resultatet. Bolag som är centralt belägna analyseras 
mer av analytiker vilket ger relativt mer information om dessa bolag till investerare. Bae et al. 
(2008) vidareutvecklar Malloys (2005) studie genom att undersöka fler länder. Denna fann att 
centralt belägna bolag hade statistiskt säkerställt fler analyser skriva om sig. Slutsatsen i 
studien var att majoriteten av analytikerna är centralt placerade och har en tendens att skriva 
om bolag i sin närhet. Därmed har centralt belägna bolag enklare att få ut information till 
investerare (Bae, et al., 2008). 
 
Vidare har befintlig forskning visat att kostnaden för att anskaffa information ökar ju mer 
avlägset ett bolag är (Malloy, 2005; Wang, et al., 2016). Bolag som ligger långt ifrån 
finansiella centrum och/eller stora städer har en högre informationsasymmetri (Wang, et al., 
2016). Detta som en följd av att investerare har det relativt svårare att införskaffa information 
kring dessa bolag. 
 
Eftersom det är lättare för investerare att införskaffa och verifiera information om bolag som 
är placerade nära ett finansiellt centrum, är det relativt enklare för dessa bolag att genomföra 
emissioner av aktiekapital (Wang, et al., 2016). Ceteris paribus, bör ett bolag som är nära 
beläget en stor stad eller ett finansiellt center använda sig utav mer intern finansiering än 
avlägset belägna bolag (Wang, et al., 2016). Mot bakgrund av detta formulerar författarna 
studiens första hypotes: 
 

H0: Ett bolags geografiska placering har ingen signifikant påverkan på dess kapitalstruktur 
 

H1: Ju mer avlägset ett bolag är beläget desto högre skuldsättningsgrad har bolaget 
 
Den geografiska belägenhetens påverkan på informationsasymmetrin leder till justeringar för 
policys rörande utdelning och storlek på kassan (John, et al., 2011). Detta då investerare 
kräver högre utdelning för den ökade risken som en hög informationsasymmetri genererar. 
Centralt belägna bolag kan därför behålla relativt mer i kassan och ha relativt lägre utdelning 
då de inte behöver kompensera för informationsasymmetri till samma grad (John, et al., 
2011).  
 
I en studie genomförd av Wang et al. (2016) undersöks hur kapitalstrukturen för bolag i USA 
påverkas av bolagets geografiska belägenhet under tidsperioden 1980–2006. Studien använder 
distansen från bolagets huvudkontor till en metropol som en proxyvariabel för 
informationsasymmetri. Resultaten visar att bolagets geografiska belägenhet har en 
signifikant påverkan på bolagets kapitalstruktur. I snitt hade avlägset belägna bolag högre 
skuldsättningsgrad än centralt belägna bolag (Wang, et al., 2016).  
 
Utöver ett bolags fysiska avstånd till en metropol beror informationsasymmetrin också på 
graden genomlysning via analyser och rapporter samt kreditbetyg från kreditinstitut (Wang, et 
al., 2016). Desto fler analyser och rapporter som skrivs om bolaget desto mindre 
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informationsasymmetri. Detsamma gäller kreditbetyg vilket ger en trovärdig källa på bolagets 
finansiella status. Nackdelarna för avlägset placerade bolag kan därmed mildras genom bra 
kreditbetyg eller tillräcklig bevakning (Wang, et al., 2016). Detta mynnar ut i studiens andra 
hypotes: 
 

H0: Effekten av bolagets geografiska placering påverkas inte signifikant av graden 
informationsasymmetri  

H1: Effekten av bolagets geografiska placering på kapitalstruktur är mer påtaglig i fall av 
högre informationsasymmetri 

3. Metod 
I det här kapitlet beskrivs, diskuteras och motiveras metoden som används i studien. Stycket 

inleds med en överblick av tillvägagångsättet och hur urvalet av bolag gått till. Avslutningsvis 
diskuteras studiens statistiska metoder och källkritik.  

 
3.1 Inledande metod 

En metod liknande den använd av Wang et al. (2016) används i denna studie. Detta för att 
kunna undersöka samma variabler och få ett jämförbart resultat mot studien genomförd av 
Wang et al. (2016). Det som huvudsakligen undersöks är påverkan ett bolags distans till en 
metropol har på skuldsättningsgraden. Genom regressionsanalysen kommer 
skuldsättningsgraden förklaras av avstånd till storstad respektive ett antal kontrollvariabler.  
Vidare kommer resultat jämföras beroende på informationsmiljön bolaget befinner sig i. 
Informationsmiljön för ett bolag definieras i denna studie på graden av bevakning av 
analytiker.  
 

3.1.1 Urval 

För att få en representativ bild av Europa har de fyra största ekonomierna sett till BNP inom 
Europa valts ut: Tyskland, Italien, Frankrike och Storbritannien. Utifrån dessa länder kommer 
bolag noterade på respektive lands största börs ingå i urvalet. Urvalet begränsas till bolag med 
tillgångar om minst 10 miljoner dollar och exkluderar finansiella- och utilitybolag (Standard 
Industry Classification koder 6000–6999 samt 4900–4999) för att minimera extremvärden. 
Finansiella institut har en tendens till annorlunda uppställning av balansräkning, av vilket det 
finns anledning att utesluta sektorn (Brendea, 2013). De val som har gjorts i urvalet är till stor 
del tagna för att överensstämma med urvalet i studien av Wang et al. (2016). Detta för att ge 
grund för en rimlig jämförelse vilket är bisyftet med studien. 
 

3.1.2 Undersökningsperiod 
För att få en relevant studie som speglar rådande förhållanden i världen har författarna valt att 
inrikta studien på tidsperioden 01-01-2013 till 01-01-2017. Genom detta val minimeras risken 
för att data kontamineras av finanskrisen och dess eftermäle (Iqbal & Kume, 2014), samtidigt 
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som alltför nyligen presenterade data riskerar att vara ofullständig. Den relativt korta 
tidsperioden kan däremot betyda att andra makroekonomiska trender påverkar resultatet.  
 

3.1.3 Datainsamling 
Data hämtades från Compustat respektive Capital IQ för åren 2012–2017. Compustat 
användes primärt som källa för data och kompletterades med icke tillgängliga variabler från 
Capital IQ. Från Compustat inhämtades följande data vilket gav 3930 bolag över 17 874 
observationer innan urvalsprocessen påbörjats: 

• Adress och postnummer för huvudkontor 
• Standard Industry Classification (SIC) 
• International Securities Identification Number (ISIN) 
• Forskning- och utvecklingsutgifter 
• Total omsättning 
• Totala immateriella tillgångar 
• Rörelseresultat 
• Totala långa skulder 
• Totala korta skulder 
• Totala tillgångar 
• Totala omsättningstillgångar 
• Land 

Från Capital IQ inhämtades följande data för samma år, vilket gav 1986 bolag över 9925 
observationer: 

• Antal vinst-per-aktie-analyser ett år fram (som sammanställts av Institutional Brokers' 
Estimate System) 

• Standard & Poor’s kreditrating 
• Börsvärde 
• Aktieutdelning 
• ISIN 

 
 m3.1.4 Bortfallsanalys 

Dataseten från Compustat och Capital IQ sammanfogades genom matchning av 
observationernas ISIN och år. I denna process eliminerades de observationer som saknade 
fullständiga data. Detta lämnade sammanlagt 1516 bolag och 6418 observationer. Ytterligare 
89 bolag faller sedan bort vid skapandet av de laggade skuldsättningsvariablerna då data 
saknade över två sammanhängande perioder. Därefter återstod 4901 obalanserade 
observationer med fullständiga data som regressionerna utfördes på. Av dessa var 309 bolag 
över 1091 observationer från Tyskland; 137 bolag, 458 observationer från Italien; 370 bolag, 
1275 Frankrike och 611 bolag, 2077 observationer från Storbritannien.  
 
Detta resulterar i ett slutgiltigt bortfall på 73% av observationerna och 64% av bolagen. 
Diskrepansen beror på att en del bolag innehar fullständiga data för enbart vissa av åren i den 
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undersökta perioden. Samtliga länder hade enligt ovan nämnda siffror approximativt lika stor 
andel bortfall. Detta begränsar snedvridningen i resultatet. 
 

 
3.1.5 Forskningsdesign 

Studien är utformad enligt longitudinell komparativ design i form av paneler. Paneldata krävs 
för att analysera flera bolags data under flera år. Vidare följer studien en hypotetisk-deduktiv 
metod. Detta är nödvändigt då det saknas fullständig tidigare forskning inom området. Detta 
skapar utrymme för studien att utifrån tidigare forskning testa hypoteser inom andra ramar för 
urval. 
 

3.2 Regression 
Via regressionsanalys undersöks förhållandet mellan den beroende variabeln och tänkta 
förklarande variabler (Dougherty, 2011). Regressionerna syftar till att uppskatta hur 
variablerna förhåller sig gentemot varandra (Brooks, 2009). Därmed kan förändringar i den 
beroende variabeln förklaras via påverkan av de förklarande variablerna (Brooks, 2009). 
Ekonometriprogramvaran EViews har använts för att skapa regressionerna och studien 
använder paneldata, vilket är longitudinell och tvärsnittsdata kombinerat (Dougherty, 2011).  
 

3.2.1 OLS - Ordinary Least Squares  

Ordinary Least Squares (OLS) är en metod som undersöker de okända parametrarna i en 
regressionsmodell (Brooks, 2009). Detta uppnås genom att anpassa den linje som bäst 
överensstämmer med relationen mellan den beroende och de förklarande variablerna, vilket 
åstadkoms genom att minimera feltermerna i kvadrat (Brooks, 2009). 
 
OLS används i denna studie för att genomföra multipla linjära regressionsmodeller. Detta för 
att använda flera förklarande variabler och utröna utfallet på den beroende variabeln (Brooks, 
2009).  
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Gauss Markov-teoremet presenterar fem antaganden som bör gälla för att metoden ska anses 
giltig och relevant (Brooks, 2009). 
 

(1) Feltermerna har ett medelvärde på noll 
 
Detta antagande implicerar att det existerar ett linjärt samband mellan de uppskattade 
parametrarna. Därmed förväntas detta antagande gälla om regressionen innehåller ett y 
intercept (Brooks, 2009). 
 
Enligt det första antagandet borde feltermerna ha ett medelvärde på noll, antagandet uppfylls 
alltid om modellen innehåller en konstant som då gör att regressionslinjen inte går genom 
origo och leder till en bättre skattning (Brooks, 2009). Eftersom regressionsmodellen som 
används i den här studien innehåller en konstant är antagandet ett uppfyllt i regressionerna.  
 

(2) Variansen för feltermen är konstant för alla förklarande variabler 
 

Heteroskedastisitet antas föreligga om detta antagande inte är sant. För att kontrollera detta 
genomförs ett White test. Om det föreligger heteroskedastisitet bör ett robusthetstest 
genomföras (Brooks, 2009). Denna studie i likhet med studien av Wang et al. (2016) antar att 
heteroskedastisitet förekommer. För att mitigera detta används White-heteroskedastisk-
konsekventa-standardavvikelser.  
 

(3) Feltermerna är skilda från varandra 
 

Uppfylls inte detta antagande kan det leda till felaktigheter hänförliga till endogena variabler 
på grund av snedvridna resultat (omitted variable bias). I fall av en lågt justerad R2 ökar 
sannolikheten att denna typ av felaktigheter förekommer. Majoriteten av tidigare studier 
författarna har observerat har valt att inte kontrollera detta på grund av komplexiteten i 
processen. Till följd av detta har även författarna valt att exkludera en kontroll av detta. 
 
Ytterligare en konsekvens om antagandet inte uppfylls kan vara felaktig omvänd kausalitet. 
Författarna har fokuserat på oberoende variabler från början av tidsperioden för att undvika 
möjligheten för dessa fel. Detta i kontrast till att använda oberoende variabler från under eller 
vid slutet av tidsperioden. Vidare antar författarna till studien att bolags val av läge inte 
påverkas av dess skuldsättningsgrad.  
 

(4) Feltermen har inget förhållande med sin korresponderande oberoende variabel 
 

Då studien utför regressionsanalys på paneldata och således bevakar den beroende variabeln 
kontinuerligt. kan autokorrelation förekomma. Detta testas genom Durbin Watson-statistik 
(Brooks, 2009).  
 

(5) Feltermerna följer en normalfördelning 
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För att undersöka om variablerna är normalfördelade genomförs ett Jarque Bera test. I de fall 
extremvärden snedvrider resultatet bör dessa exkluderas och kontinuerliga variabler 
logaritmeras (Brooks, 2009). Detta användes för variabeln storlek. För resterande variabler 
används winzorising för att bibehålla jämförbarhet med studien av Wang et al. (2016) som 
haft ett likadant tillvägagångssätt.  
 
Om alla antaganden uppfylls betraktas regressionen som Best Linear Unbiased Estimator 
(BLUE). Detta innebär att observationerna och regressionerna uppnår en giltig status och 
därmed kan giltiga slutsatser dras från resultatet (Brooks, 2009). 

 

3.3 Test av modell 

3.3.1 Fixed effects 

Vid regressionsanalys på paneldata finns två vanliga antaganden som kan göras på huruvida 
individerna i urvalet påverkas av deras grupptillhörighet eller ej. Random effects antar att 
individerna inte påverkas av grupptillhörighet medan fixed effects antar att de gör det 
(Dougherty, 2011). För modellerna i denna studie innebär frågeställningen huruvida 
tidpunkten för observations har någon påverkan eller ej. Vanligtvis testas vilket antagande 
som är mest korrekt för modellen genom ett Durbin-Wu-Hausmnn-test (Dougherty, 2011). Då 
studien ämnar exkludera eventuell årseffekt från de förklarande variablerna används fixed 
effects i regressionsanalyserna.  
 

3.3.2 Ramsey’s RESET test för linjäritet 
Ramsey’s RESET test genomförs för att testa huruvida den mest effektiva 
regressionsmodellen är linjär eller ej. Detta uppnås genom att först köra regressionen i sin 
ursprungliga form och sedan spara det anpassade värdet av den beroende variabeln. Denna 
nya variabel adderas sedan i kvadrerad form till den ursprungliga regressionen. Återfinns 
ickelinjära samband i modellen visas det genom den kvadrerade anpassade variabelns 
signifikans. Finns ingen signifikans förkastas hypotesen om förekomsten av ickelinjära 
samband och således antas linjäritet. (Dougherty, 2011).  
 

3.3.3 Autokorrelation Durbin-Watson 

Studien använder sig utav Durban-Watson-statistik för att testa om regressionsmodellerna har 
autokorrelation. Autokorrelation skulle göra regressionsmodellen ineffektiv, eftersom 
observerad data skulle bero på varandra över tid (Brooks, 2009). Brooks (2009) menar vidare 
att i de fall Durbin-Watson-statistiken är större skiljt från två ska nollhypotesen om att 
autokorrelation förekommer förkastas. Durbin-Watson-statistiken iakttas i tabellen 
presenterad av Eviews vid regression och jämförs med nollhypotesen. 
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3.3.4 Jarque-bera-test 

För att testa huruvida standardfelen i de kontinuerliga variablerna är normalfördelade 
genomförs ett Jarque-Bera-test. Nollhypotesen innebär att standardfelen är normalfördelade 
och förkastas på 5 % nivå. Ofta är det extremvärden som gör så att nollhypotesen förkastas. I 
enlighet med Brooks (2009) så förbättras resultatet på Jarque Bera testet genom att utesluta 
dessa uteliggare. Extrema uteliggare behandlas genom winsorizing, en process där dessa får 
sina värden utbytta mot värden från de närmsta pålitliga observationerna (Tukey, 1962). 
Winsorizing utförs likt studien av Wang et al. (2016) på 1 % nivå, vilket innebär att alla 
värden i den första samt 99:e percentilen får sina värden utbytta mot värdet på den första 
observationen efter en procent, respektive innan 99.      
 

3.3.6 Multikollinearitet 

Multikollinearitet förekommer när variabler korrelerar starkt med varandra. Om det 
förekommer multikollinearitet i modellen kommer precisionen i studien försämras på grund 
av en hög förklaringsgrad och de enskilda variablerna kommer ha låg signifikans eftersom har 
högre standardfel. Detta gör ofta att det är svårare att dra slutsatser från koefficienterna. 
Multikollinearitet testat i studien genom att en korrelationsmatris konstrueras, om 
korrelationen mellan två oberoende variabler överstiger 0,8 borde dessa tas bort från 
regressionen. (Brooks, 2009) 
 

3.3.7 Signifikansnivå och P-värdet 
Signifikansnivån beskriver risken att förkasta en sann nollhypotes. I regel används nivåerna 
om 1%, 5 % eller 10 % signifikansnivå (Dougherty, 2011). Studien följer denna gällande 
konsensus, vilket även underlättar jämförelse med studien skriven av Wang et al. (2016) som 
även de använder dessa nivåer.  
.  

3.3.8 Förklaringsgraden R2  

Förklaringsgraden av modellen belyser hur väl den beroende variablerna förklaras av de 
oberoende. Måttet för förklaringsgraden är R2, vilket tar ett värde mellan noll och ett, där noll 
innebär att de oberoende variablerna är helt icke korrelerade med den beroende och ett värde 
på ett innebär att modellen perfekt förklarar den beroende variabeln (Brooks, 2009). Därtill 
uppstår en problematik att R2 ökar för ytterligare förklarande variabel, oavsett om den ökar 
modellens egentliga förklaringsgrad eller ej. Denna problematik kan lösas genom att använda 
sig av ett justerat R2 värde, som Reviews även presenterar vilket Dougherty menar är ett mer 
sanningsenligt mått på förklaringsgraden vid regressionsanalys med fler än en oberoende 
variabel. Av den anledningen använder denna studie justerat R2 som mått på förklaringsgrad. 
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3.4 Variabler 

3.4.1 Beroende variabler 

För att undersöka huruvida bolags avlägsenhet påverkar val av kapitalstruktur används 
skuldsättningsgrad som beroende variabel. I avsnitt 2.1 definerade Johansson och Runsten 
(2005) skuldsättningsgrad, men för att säkerställa studiens jämförelsebarhet med studien 
genomförd av Wang et al. (2016) används istället market leverage och book leverage som 
beroendevariablar i separata regressioner, eftersom Wang et al. (2016) använde dessa. 
Variabler följer definitioner av Wang et al. (2016) och presenteras nedan. 
 
Variablerna har definierats utifrån inhämtade data som: 
 
Market leverage 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝐿å𝑛𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 
Book leverage 

𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 =
𝐿å𝑛𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐿å𝑛𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐾𝑜𝑟𝑡𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 

 
3.4.2 Förklarande variabler 

Studien inriktar sig på distans och centralbelägenhet och kontrollerar efterfråganssidan för 
storlek, räntabilitet, market to book ratio, utdelningar, fasta tillgångar och forskning och 
utveckling; samt kreditrating och analysbevakning på tillgångssidan. 
 
Nedan följer en genomgång av de förklarande variablerna använda av studien genomförd av 
Wang et al. (2016). Teoretisk bakgrund till variablerna återfinns under kapitlet teoretisk 
referensram.  
 

Distans och centralbelägenhet 
För att definiera huruvida en firma är centralt belägen eller ej har vi vänt oss till etablerade 
definitioner använd i tidigare forskning (Coval & Moskowitz, 1999, 2001; Ivković & 
Weisbenner, 2005; Loughran & Schultz, 2005; Seasholes & Zhu, 2010 etc.). Vi använde 
sedan bolagens huvudkontor som en proxy för deras läge. Huvudkontorens läge erhölls 
genom huvudkontorens adresser som hämtades från Compustat. Adresserna har sedan 
konverterats till longitud- samt latituddata genom Google Geocoding Service (2018). 
 
Metropol har definierats som de tio största städerna sett till invånare inom Europa per den 
första januari 2011 enligt Eurostats (2018) senaste fullständiga data. Av de tio återfinns 
följande inom de fyra länder skall undersökas: London, Paris, Milano, Berlin, Napoli, 
Manchester och Rom. Longitud- samt latituddata har sedan inhämtats för dessa städer från 
Google Geocoding Service (2018). 
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Distansen mellan bolag och det till bolaget närmaste metropol inom samma land har sedan 
beräknats genom Coval och Moskowitz (1999) standardformel för distansmätning: 
 

𝑑<,> = arccosDcos(𝑙𝑎𝑡<) cos(𝑙𝑜𝑛<) cosG𝑙𝑎𝑡>H cosG𝑙𝑜𝑛>H

+ cos(𝑙𝑎𝑡<) sin(𝑙𝑜𝑛<) cosG𝑙𝑎𝑡>H cosG𝑙𝑜𝑛>H + sin(𝑙𝑎𝑡<) sinG𝑙𝑎𝑡>HK ∙
2𝜋𝑟
360 

 
där lati och loni är latituden och longituden för den i:e firmans huvudkontor, mätt i grader. latj 
och lonj är latituden för den j:e storstaden. r är jordens radie (cirka 6387 km) och di,j är 
följaktligen distansen mätt i kilometer mellan den i:e firman och korresponderande storstad. 
Centralbelägenhet representeras i studien av en dummyvariabel, av vilka bolag med ett 
avstånd mindre än 100 km till storstad definieras som centralt beläget och således 
representeras som 1 av dummyn. Bolag med längre avstånd till storstad representeras därmed 
som 0. Då Compustat enbart rapporterar den senaste adressen för huvudkontoret, och inte 
historiska adresser, antar vi i studien att huvudkontoren under perioden inte flyttats.  
 

Laggad skuldsättningsgrad 
Regressionsmodellerna inkluderar laggad skuldsättningsgrad för att exkludera effekter av dess 
tidigare nivåer på övriga förklarande variabler. Skuldsättningen laggas med ett år.  
 

Storlek 
Storlek mäts i studien som den naturliga logaritmen av totala tillgångar. 
 

Storlek = ln	(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 
 

Räntabilitet 
Studien följer definitionen av Wang et al. (2016) som exkluderar effekten på räntabilitet av 
bolagens val av kapitalstruktur. EBITDA har av Compustat beräknats som omsättning minus 
kostnad av sålda varor minus administrationskostnader (Net sales minus COGS minus 
SG&A) och inkluderar således ej finansiella intäkter och utgifter eller nedskrivningar. 
 

𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡	𝑝å	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡	𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 
Tillväxtmöjligheter 

Studien följer Francis et al. (2008), som använder market-to-book ratio som definition av 
tillväxtmöjligheter, vilket även jämförande studie av Wang et al. (2016) använt sig av.  
 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 =
𝐾𝑜𝑟𝑡𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐿å𝑛𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 + 𝐵ö𝑟𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒	

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 
Utdelningar 

Utdelningar har definierats som kvoten mellan det totala värdet av vanliga aktieutdelningar 
dividerat med totala tillgångar. 
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𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑢𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 
Fasta tillgångar 

Definieras som kvoten av fasta tillgångar och totala tillgångar.  
 
𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 − (𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 + 𝐼𝑚𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 
Forskning- och utvecklingsnivå 

Definieras som kvoten av forskning- och utvecklingskostnader och totala tillgångar.  
 

𝐹𝑜𝑟𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔– 𝑜𝑐ℎ	𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑛𝑖𝑣å =
𝐹𝑜𝑟𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔– 𝑜𝑐ℎ	𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 
Antal analyser 

Antalet ettåriga vinst-per-aktie prognoser av analyshus används i studien som en proxy för 
bolagens informationsmiljö. Fler analyser antas minska informationsasymmetri i enlighet med 
teori (Malloy, 2005). 

 
Kredit rating  

Används i studien som proxy för tillgång till kapitalmarknader. Lika med 1 ifall det bolaget 
innehar S&P Credit rating; annars 0.  
 

3.4.3 Proxyvariabler för informationsasymmetri 

När det inte finns konkreta data man vill mäta kan man använda sig utav proxyvariabler. I 
studien skriven av Wang et al. (2016) testar de att förklara informationsasymmetrins påverkan 
på bolags kapitalstruktur genom användningen av proxyvariabler. De variabler de använder 
som en proxy för informationsasymmetri är distans, antal ettåriga vinst per aktie prognoser av 
analyshus samt kreditrating. Eftersom vårt resultat kommer jämföras med deras studie har vi 
valt att använda samma proxyvariabler som Wang et al. (2016).  
 

3.4.4 Dummyvariabler 

Dummyvariabler används i regressionen när det finns förklarande variabler som är kvalitativa 
och går därmed inte att mäta (Dougherty, 2011). Den här studien använder dummyvariabler 
till de förklarande variablerna industritillbehörighet, land, år och kreditrating. Vid 
användandet av dummyvariabler finns risk att dummys är korrelerade med varandra. Detta 
kan skapa en dummyvariabelfälla (dummy variable trap) där de är perfekt eller nästan perfekt 
korrelerade med varandra (Dougherty, 2011). För att undvika detta exkluderas en dummy från 
vardera dummykategori.   
 

3.4.4.1 Industriklassifikation 
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För att minimera industritillhörighetens effekt på de förklarande variablerna använder vi oss 
av tvåsiffrigt SIC kod som dummy.  
 

3.4.4.2 Land 

Då skillnader i länders infrastruktur kan tänkas ha en påverkan på bolags val av 
kapitalstruktur använder studien dummyvariabler för vardera land. Genom att alternera vilken 
landsdummy som exkluderas från regressionerna kan en landseffekt mellan länderna testas. 
 

3.5 Subsampels 

3.5.1 Subsampel för olika många analyser 

Då effekten av olika grad av bevakning av analyshus kan tänkas vara avtagande desto mer 
bevakning, tänker författarna att det är intressant att dela urvalet i grupper om bolag med 
många analyser, få analyser samt utan analyser. I likhet med tidigare studie av Wang et al. 
(2016) har många analyser definierats som över fyra, få analyser som ett till fyra och slutligen 
utan analyser som noll analyser. I dessa subsampels återfinns 887 bolag med många analyser, 
1796 med få analyser samt 2218 utan analyser. 
 

3.6 Regressionsmodeller 
Regressionsmodellerna som använts i de olika subsampels följer nedan, där i står för 
bolagsobservation och t för tid.  
 

3.6.1 Ekvation 1: Book leverage och distans 

𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 	𝛽e + 𝛽f𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠< + 𝛽g𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif + 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h
+	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈–𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h
+ 𝛽fe𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟<h	

 
3.6.2 Ekvation 2: Book leverage och centralbelägenhet 

𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 	𝛽e + 𝛽f𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑏𝑒𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡< + 𝛽g𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif
+ 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h +	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈– 𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h
+ 𝛽fe𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟<h	
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3.6.3 Ekvation 3: Market leverage och distans 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 𝛽e + 𝛽f𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠< + 𝛽g𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif + 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h
+	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈– 𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h
+ 𝛽fe𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟<h	

 
 

3.6.4 Ekvation 4: Market leverage och centralbelägenhet 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 𝛽e + 𝛽f𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑏𝑒𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡< + 𝛽g𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif
+ 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h +	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈– 𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h
+ 𝛽fe𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙	𝑎𝑛𝑎𝑙𝑦𝑠𝑒𝑟<h	

 
3.6.5 Ekvation 5: Subsampel för antal analyser; book leverage och distans 

𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 	𝛽e + 𝛽f𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠< + 𝛽g𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif + 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h
+	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈–𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h	

 
 

3.6.6 Ekvation 6: Subsampel för antal analyser; book leverage och 

centralbelägenhet 

𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 	𝛽e + 𝛽f𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑏𝑒𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡< + 𝛽g𝐵𝑜𝑜𝑘	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif
+ 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h +	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈– 𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h	

 
 

3.6.7 Ekvation 7: Subsampel för antal analyser; market leverage och distans 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 	𝛽e + 𝛽f𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠< + 𝛽g𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif + 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h
+	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈–𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h	
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3.6.8 Ekvation 8: Subsampel för antal analyser; market leverage och 

centralbelägenhet 

𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒
= 	𝛽e + 𝛽f𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙𝑏𝑒𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡< + 𝛽g𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑙𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒<hif
+ 𝛽j𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡	𝑡𝑜	𝑏𝑜𝑜𝑘	𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜<h +	𝛽k𝑅ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡<h + 𝛽l𝐹𝑎𝑠𝑡𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟<h
+ 𝛽m𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟<h + 𝛽n𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘<h + 𝛽o𝐹𝑜𝑈– 𝑛𝑖𝑣å<h + 𝛽p𝐾𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑑𝑢𝑚𝑚𝑦<h 

 
3.7 Metodkritik 

3.7.1 Modellen 

Studien använder en så lik modell som möjligt till den använd av Wang et al. (2016) givet 
urval och undersökningsperiod. Wang et al. (2016) använder tresiffrigt SIC medan denna 
studie använder tvåsiffrigt. Tresiffrigt var ej möjligt då det genererade näst intill perfekt 
korrelation mellan dessa dummys. Detta problem orsakades för det första av att denna studies 
urval har en avsevärt kortare tidshorisont. För det andra att de fyra länder utvalda i Europa 
gemensamt har mycket färre börsnoterade bolag än USA. Dessa två i kombination leder till 
färre observationer. Då denna studie undersöker bolag från flera länder inkluderas även en 
dummyvariabel för bolagens land, vilket studien fann signifikanta. Wang et al. (2016) 
inkluderade ej dummyvariabeln land då deras studie enbart undersökte bolag från USA. 
Enbart 123 observationer i urvalet innehar kreditrating från S&P. På grund av hur Capital IQ 
formaterade data var det inte möjligt att särskilja bolag utan rating och bolag vars kreditrating 
inte var tillgängligt. Författarna valde att behålla variabeln trots detta för att behålla en så 
sammanfallande modell med jämförande studie (Wang, et al., 2016) som möjligt. 
 

3.7.2 Validitet 

Validitet i kontext av en kvantitativ studie syftar till hur korrekt ett begrepp mäts av ett 
specifikt mått. Om validiteten är låg finns risken att resultaten blir avfärdade som icke 
relevanta eller trovärdiga vilket har resulterat i att validitet är det viktigaste av 
forskningskriterierna. Vanligtvis delas validitet i två subkategorier: extern- och intern 
validitet. Den externa validiteten mäter det kausala förhållandet variablerna emellan och till 
vilken grad det är hållbart. Vidare behandlar den interna validiteten huruvida resultaten är 
giltiga och applicerbara (Bryman & Bell, 2013). 
 
För att uppnå hög intern validitet härleds definitioner av begrepp, mått och formler från 
tidigare erkänd forskning. Detta innebär att denna forskning har säkerställt den interna 
validiteten till den grad att den kan användas vid jämförande studier. Den externa validiteten 
anses god i de fall resultaten anses generellt applicerbart på ett annat eller större urval. I denna 
studie skulle det innebära att inkludera fler länder för att representera kapitalstrukturen i 
Europa. Med hänsyn till att metoden är starkt knuten till en tidigare studie inom samma ämne 
anser vi att detta berättigar en säkerställt duglig extern validitet (Wang, et al., 2016). Det 
måste dock nämnas att då studien endast inkluderar fyra länder som representerar hela 
Europas ekonomi kan denna validitet höjas genom att öka urvalet.  
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3.7.3 Reliabilitet 

Reliabilitet syftar i en kvantitativ studie till pålitligheten och huruvida resultatet hade blivit 
detsamma om studien hade gjorts om på samma vis. Det är också ett mått på hur beroende 
studiens resultat är baserat på vald tidsperiod och huruvida detta skulle ändrats om 
tidsperioden varit en annan (Bryman & Bell, 2013).  
 
Denna studie har till stor utsträckning genomförts enligt metodiken som Wang et al. (2016) 
använt. Viktigt att nämna är dock att deras tidsperiod sträcker sig betydligt längre än vår och 
har ett högre urval från det undersökta området. I och med att Wang et al. (2016) anses ha hög 
reliabilitet bör även denna studie tillskrivas det med förbehållande till tidigare nämnda brister. 

 

3.7.4 Källkritik 

I och med att all data är samlad och utarbetat av andra än författarna själva grundar sig denna 
studie på sekundärdata. Konsekvensen blir att en grundlig och kritisk undersökning av 
källorna krävs för att garantera kvalitet. I och med detta är det viktigt att också undersöka 
trovärdigheten för institutionerna som publicerat materialet (Jacobsen, 2002). För att 
garantera att källkritiken har varit noggrann och ingående har vi följt den modell som Holme 
och Solvang (1997) presenterade. Denna modell består av fyra steg och initieras med en 
överblick av relevanta källor vilket ger en initial uppskattning av mängden tillgänglig 
information (Holme & Solvang, 1997). Detta underlättas om grundläggande teorier granskas 
först då annan forskning flitigt använder dessa som referenser och skapar en förståelse för 
ämnet. Därefter följer en fas av kritiskt granskande med hänsyn till författare och utgivare. 
Detta innebär också en analys av vald forskningsperiod för att avgöra huruvida källorna är 
aktuella och relevanta (Holme & Solvang, 1997). Den efterföljande tredje fasen avser 
innehållsbestämmelse och tolkning med hänsyn till informationen som presenterats i fas ett 
och två. Detta inkluderar tidigare kritik gentemot källorna och en noggrann undersökning 
över mögliga svagheter som kan ha kontaminerat resultatet. Kompletterande källor som 
gemensamt skapar en helhetsbild anses nödvändigt för att öka validiteten av studien. Den 
fjärde fasen består därmed av ett slutgiltigt urval av källor som tillsammans klarlägger 
problemformuleringen (Holme & Solvang, 1997).  
 
LUBsearch är en sökmotor som endast innehåller publicerad forskning vilket innebär att dessa 
källor har blivit granskade av oberoende forskare och därmed har hög tillförlitlighet. Den har 
varit studiens huvudsakliga utgångspunkt när författarna har letat efter tidigare forskning. 
Mindre tillförlitliga sökmotorer såsom Google Scholar har också använts, i vilken ingående 
källkritisk granskning enligt Holme & Solvangs (1997) metod varit nödvändig. Centralt för 
studien har varit fokus på originalkällor samt en strävan efter de mest aktuella och tidsenliga 
källorna.  
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Vid användningen av kurslitteratur har det förmodats att granskning skett innan utgivandet. 
Därmed har den metodik som Holme & Solvang (1997) förespråkade inte varit nödvändig då 
tillförlitligheten redan är hög för dessa källor. 
 
Den största mängden sekundärdata införskaffades via Compustat vilket också används i den 
studie vi jämför våra resultat mot, Wang et al. (2016). Detta för att säkerställa att 
definitionerna för variablerna samt data är strukturerad på samma sätt. Resterande data, antal 
analyser och kreditrating med flera fanns inte tillgängligt via Lunds Universitets 
prenumeration vid Compustat och fick därmed inhämtas från Capital IQ till skillnad från 
studien Wang et al. (2016). Detta kan tänkas påverka resultaten då deras uppgifter möjligtvis 
är avvikande. Både Compustat och Capital IQ används ofta vid studier och har kredibilitet 
som en pålitlig källa för sekundärdata. 
 

3.7.5 Kritik mot kvantitativ forskning 

Kvantitativ forskning använder sig av en konsekvent och saklig metodik för att avspegla 
verkligheten. Som en konsekvens av detta representeras de undersökta enheterna av det 
gemensamma snarare än det individuella. Därmed ges ytterst lite utrymme för individuellt 
anpassade förklaringar. Vidare innebär detta att en förståelse för resultatens orsaker kan vara 
svåra att tyda i kontrast mot kvalitativ forskning (Holme & Solvang, 1997). För att ta hänsyn 
till detta kommer det i studiens analys presenteras flera olika kritiska perspektiv som kan 
förklara resultaten snarare än en generellt applicerbar förklaring. 
 
Fortsättningsvis tar kvantitativ forskning inte heller med sociala förhållanden som en faktor 
till samma grad som kvalitativ forskning (Jacobsen, 2002). Följaktligen utesluts sociala 
förhållanden mellan bolagets intressenter i en kvantitativ studie vilket i hög grad påverkar 
bolagets kapitalstrukturbeslut. Detta resulterar i att kvantitativa studiers resultat riskerar att 
porträttera en missvisande bild av verkligheten. En konsekvens av detta är att beslutsfattare 
kan tillämpa åtgärder som anses optimala baserat på en teoretisk kvantitativ studie men är 
icke optimal i verkligheten. 

4. Resultat 
I den här delen presenteras studiens resultat inkluderat de tester som genomförts. 

Inledningsvis presenteras resultatet för det fullständiga urvalets regressioner. Därefter 
resultatet för regressionerna från subsampels. Slutligen redogörs resultatet från testerna på 

regressionerna.  
 

4.1 Resultat av regressioner 

4.1.1 Fullständigt urval 

H0: Ett bolags geografiska placering har ingen signifikant påverkan på dess kapitalstruktur 
H1: Ju mer avlägset ett bolag är beläget desto högre skuldsättningsgrad har bolaget 

 



31 
 

Eftersom p-värdet på distans och centralbelägenhet var högre än signifikansnivån (se bilaga 
3) som används i studien kan nollhypotesen ovan inte förkastas. Resultatet av regressionerna 
blir således att varken distans eller centralbelägenhet har en statistiskt säkerställd påverkan på 
ett bolags val av kapitalstruktur i Europa (se tabell 1). Landsdummyn visar signifikant resultat 
mellan Italien, Storbritannien och Tyskland. Dock inget signifikant resultat mellan Italien och 
Frankrike. Vidare visar den signifikant resultat mellan Frankrike och Storbritannien, men inte 
mellan Storbritannien och Tyskland. Kontrollvariabeln market to book har en negativ 
påverkan på book leverage på 1% nivå. Regressionerna visar också en positiv påverkan på 
market leverage på 5% nivå. Utdelningar visar signifikant negativ påverkan på book leverage 
på 1% nivå samtidigt som ingen signifikans visas för dess påverkan på market leverage. FoU 
visar ingen signifikant påverkan på bolagens val av kapitalstruktur. Kreditrating visar ingen 
signifikant påverkan. Antal analyser visar negativ påverkan på book leverage på 1% nivå, 
men ingen signifikant påverkan på market leverage. Justerad R2 visar en förklaringsgrad 
mellan 66% och 67% för regressionerna. 
  
Tabell 1. Sammanställning av resultat av fullständigt urval 

 Beroende variabel 
Förklarande 
variabler Book leverage Market leverage 

Distans 0.000000802 (0.61)  0.000000683 (0.62)  
Centralbelägenhet  -0.001715 (-0.56)  -0.006108 (-0.89) 

Storlek 0.009654*** (8.57) 0.009667*** (8.58) 0.004962*** (2.80) 0.005032*** (2.81) 

Räntabilitet -0.030168*** (-2.82) -0.030461*** (-2.84) -0.098830* (-1.75) -0.099703* (-1.74) 

Market to book -0.002362*** (-4.21) -0.002369*** (-4.24) 0.009585** (2.11) 0.009593** (2.11) 

Utdelningar -0.350584*** (-7.15) -0.351797*** (-7.16) -0.020971 (-0.21) -0.024758 (-0.25) 

Fasta tillgångar 0.058234*** (5.66) 0.058104*** (5.65) 0.078424*** (4.72) 0.077861*** (4.77) 

FoU-nivå -0.022351 (-1.47) -0.022176 (-1.46) -0.105417 (-0.85) -0.105468 (-0.85) 

Laggad leverage 0.720483*** (39.93) 0.720230*** (39.87) 0.857766*** (11.43) 0.857202*** (11.46) 

Kreditdummy -0.001384 (-0.16) -0.000974 (-0.12) 0.001522 (0.13) 0.002110 (0.18) 

Antal analyser -0.001138*** (-3.78) -0.001135*** (-3.76) 0.0000228 (0.08) 0.0000475 (0.16) 

Årdummies Ja Ja Ja Ja 

Landdummies Ja Ja Ja Ja 

Industridummies Ja Ja Ja Ja 

Obs 4901 4901 4901 4901 

Justerad R2 0.661379 0.661366 0.672608 0.672675 
* Signifikant på 10%; ** signifikant på 5%; *** signifikant på 1%. T-statistik i parantes är baserade på feltermer som är 
heteroskedastisk-konsekventa. Fullständiga regressionsresultat återfinns i bilaga 2 och inkluderar dummys.  
 

4.1.2 Subsampel om antal analyser  

H0: Effekten av bolagets geografiska placering påverkas inte signifikant av graden 
informationsasymmetri  

H1: Effekten av bolagets geografiska placering på kapitalstruktur är mer påtaglig i fall av 
högre informationsasymmetri 
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4.1.2.1 Bolag med många antal analyser 

För subsamplet om bolag med många analyser visar regressionerna att distans inte har en 
statistiskt säkerställd påverkan på bolagens val av kapitalstruktur i Europa (se tabell 2). 
Centralbelägenhet har en negativ signifikant påverkan på market leverage på 5% nivå, men 
ingen signifikant påverkan på book leverage. Eftersom p-värdet ligger inom de gränser 
studien använder för signifikans förkastas nollhypotesen för market leverage, men inte för 
book leverage.  
 
Storlek visar inte signifikans vad gäller market leverage. Räntabilitet visar ingen signifikant 
påverkan på book leverage, men fortfarande en negativ signifikant påverkan på market 
leverage på 10% nivå. Market to book har en negativ påverkan på book leverage på 1% nivå 
samtidigt som regressionerna visar en positiv påverkan på market leverage på 1% nivå. 
Utdelningar visar en signifikant negativ påverkan på book leverage på 10% nivå samtidigt 
som ingen signifikans visas för dess påverkan på market leverage. FoU påvisar ingen 
signifikant påverkan på bolagens val av kapitalstruktur. Kreditrating visar ingen signifikant 
påverkan. Justerad R2 visar en förklaringsgrad mellan 69% och 76% för regressionerna i 
subsamplet. 
 
Tabell 2. Sammanställning av resultat för bolag med många antal analyser 

  Beroende variabel 
Förklarande 
variabler Book leverage Market leverage 

Distans 0.000000395 (0.18)  0.00000253 (0.98)  
Centralbelägenhet  -0.006869 (-0.82)  -0.013874** (-1.96) 

Storlek 0.009372*** (3.15) 0.009503*** (3.23) 0.004712 (1.35) 0.005009 (1.43) 

Räntabilitet 0.014113 (0.30) 0.014984 (0.32) -0.092052* (-1.75) -0.090225* (-1.71) 

Market to book -0.007291*** (-2.96) -0.007336*** (-3.01) 0.006321*** (2.89) 0.006302*** (2.85) 

Utdelningar -0.275547* (-1.81) -0.275322* (-1.81) -0.001655 (-0.01) -0.003516 (-0.03) 

Fasta tillgångar 0.048077* (1.77) 0.045998* (1.65) 0.056088** (2.34) 0.051943** (2.16) 

FoU-nivå -0.020843 (-0.33) -0.017316 (-0.27) -0.045443 (-0.77) -0.037110 (-0.65) 

Laggad leverage 0.723231*** (16.69) 0.723149*** (16.68) 0.797591*** (10.53) 0.795659** (10.52) 

Kreditdummy -0.011010 (-1.15) -0.011288 (-1.18) 0.006031 (0.73) 0.006626 (0.79) 

Årdummies Ja Ja Ja Ja 

Landdummies Ja Ja Ja Ja 

Industridummies Ja Ja Ja Ja 

Obs 887 887 887 887 

Justerad R2 0.687240 0.687459 0.759674 0.760401 
* Signifikant på 10%; ** signifikant på 5%; *** signifikant på 1%. T-statistik i parantes är baserade på feltermer som är 
heteroskedastisk-konsekventa. Fullständiga regressionsresultat återfinns i bilaga 2 och inkluderar dummys.  
 

4.1.2.2 Bolag med få antal analyser 

För subsamplet om bolag med få analyser visar regressionerna att varken distans eller 
centralbelägenhet har en statistiskt säkerställd påverkan på bolagens val av kapitalstruktur i 
Europa (se tabell 3) av vilken anledning nollhypotesen ej förkastas. Storlek visar inte en 
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signifikans vad gäller market leverage men positiv påverkan med signifikans på 1% nivå för 
book leverage. Räntabilitet visar ingen signifikant påverkan på bolagens val av 
kapitalstruktur. Market to book visar inte en signifikant påverkan. Utdelningar visar 
signifikant negativ påverkan på book leverage 1% nivå samtidigt som ingen signifikans visas 
för dess påverkan på market leverage. FoU påvisar ingen signifikant påverkan på bolagens val 
av kapitalstruktur. Kreditrating påvisar ingen signifikant påverkan. Justerad R2 visar en 
förklaringsgrad kring 63% för regressionerna i subsamplet. 
 
Tabell 3. Sammanställning av resultat för bolag med få antal analyser 

  Beroende variabel 
Förklarande 
variabler Book leverage Market leverage 

Distans -0.000000781 (-0.40)  -0.000000818 (-0.43)  
Centralbelägenhet  -0.000140 (-0.03)  -0.006249 (-0.52) 

Storlek 0.009390*** (4.10) 0.009402*** (4.09) 0.000372 (0.11) 0.000397 (0.11) 

Räntabilitet -0.012155 (-0.66) -0.011931 (-0.65) -0.132114 (-1.41) -0.132308 (-1.40) 

Market to book -0.001121 (-1.08) -0.001109 (-1.07) 0.012151 (1.22) 0.012159 (1.22) 

Utdelningar -0.390073*** (-5.02) -0.390371*** (-5.02) -0.010145 (-0.06) -0.014672 (-0.09) 

Fasta tillgångar 0.057789*** (3.70) 0.057667*** (3.69) 0.073853** (2.21) 0.073043** (2.23) 

FoU-nivå -0.011089 (-0.42) -0.011319 (-0.43) -0.178428 (-0.75) -0.178623 (-0.76) 

Laggad leverage 0.704215*** (24.41) 0.704480*** (24.53) 1.013202*** (5.31) 1.012642*** (5.33) 

Kreditdummy -0.053141 (-0.39) -0.052170 (-0.39) -0.197022 (-0.75) -0.192944 (-0.73) 

Årdummies Ja Ja Ja Ja 

Landdummies Ja Ja Ja Ja 

Industridummies Ja Ja Ja Ja 

Obs 1796 1796 1796 1796 

Justerad R2 0.632450 0.632412 0.638896 0.638940 
* Signifikant på 10%; ** signifikant på 5%; *** signifikant på 1%. T-statistik i parantes är baserade på feltermer som är 
heteroskedastisk-konsekventa. Fullständiga regressionsresultat återfinns i bilaga 2 och inkluderar dummys.  
 

4.1.2.3 Bolag utan analyser 

För subsamplet om bolag utan många analyser visar regressionerna att varken distans eller 
centralbelägenhet har någon statistiskt säkerställd påverkan på bolagens val av kapitalstruktur 
i Europa (se tabell 4). Av denna anledning förkastas ej nollhypotesen. Storlek har en positiv 
påverkan på bolagens val av kapitalstruktur med 1% signifikansnivå för book leverage samt 
5% signifikansnivå för market leverage. Räntabilitet visar en signifikant påverkan på book 
leverage på 1% nivå, men ingen signifikant påverkan på market leverage. Market to book har 
en negativ påverkan på book leverage på 1% nivå samtidigt som regressionerna visar en 
positiv påverkan på market leverage på 5% nivå. Utdelningar visar signifikant negativ 
påverkan på book leverage på 1% nivå samtidigt som ingen signifikans visas för dess 
påverkan på market leverage. FoU visar negativ påverkan på book leverage på 5% 
signifikansnivå, ingen signifikans visas för market leverage. Kreditrating visar ingen 
signifikant påverkan. Justerad R2 visar en förklaringsgrad mellan 67% och 72% för 
regressionerna i subsamplet. 
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Tabell 4. Sammanställning av resultat för bolag utan analyser 

  Beroende variabel 
Förklarande 
variabler Book leverage Market leverage 

Distans 0.00000188 (0.98)  0.00000141 (0.81)  
Centralbelägenhet  -0.001459 (-0.31)  0.002056 (0.26) 

Storlek 0.008888*** (6.16) 0.008936*** (6.15) 0.006026** (2.22) 0.006020** (2.14) 

Räntabilitet -0.039885*** (-3.13) -0.039801*** (-3.10) -0.052780 (-0.86) -0.052113 (-0.84) 

Market to book -0.002602*** (-3.59) -0.002607*** (-3.62) 0.008905** (2.05) 0.008896** (2.05) 

Utdelningar -0.322072*** (-4.56) -0.324779*** (-4.57) -0.052288 (-0.33) -0.052395 (-0.34) 

Fasta tillgångar 0.068185*** (4.16) 0.067780*** (4.16) 0.087943*** (3.71) 0.087887*** (3.71) 

FoU-nivå -0.044349** (-2.21) -0.044320** (-2.20) -0.027785 (-0.24) -0.027238 (-0.23) 

Laggad leverage 0.710070*** (25.04) 0.710312*** (25.01) 0.766062*** (14.32) 0.766344*** (14.22) 

Kreditdummy 0.009647 (0.58) 0.009880 (0.59) 0.023633 (1.26) 0.023562 (1.26) 

Årdummies Ja Ja Ja ja 

Landdummies Ja Ja Ja Ja 

Industridummies Ja Ja Ja Ja 

Obs 2218 2218 2218 2218 

Justerad R2 0.671929 0.671764 0.722335 0.722310 
* Signifikant på 10%; ** signifikant på 5%; *** signifikant på 1%. T-statistik i parantes är baserade på feltermer som är 
heteroskedastisk-konsekventa. Fullständiga regressionsresultat återfinns i bilaga 2 och inkluderar dummys.  
 

4.2 Test av regressionsmodellerna 
Utfallet av samtliga tester på regressionsmodellen redogörs nedan. Detta är centralt för 
genomförandet av en korrekt analys av resultatet från regressionerna. 
 

4.2.1 Autokorrelation (Durbin-Watson) 

För att undersöka om det fanns någon autokorrelation i studiens regressionsmodeller 
användes studien Durbin-Watsons statistiken. Denna återfinns under regressionerna i bilaga 
3. I enlighet med Brooks (2009) förkastas nollhypotesen i modellerna där Durbin-Watson 
statistiken är större skiljt från två. I regressionsmodellerna visar Durbin-Watson statistiken att 
feltermerna ej är autokorrelerade då statistiken inte är stort skiljt från två.  
 

4.2.2 Jarque-Bera test (normalfördelade feltermer) 

I bilaga 1 presenteras resultateten från Jarque-Bera-testen som genomfördes på de fyra 
huvudregressionerna i syfte att testa om feltermerna är normalfördelade. P-värdet för de fyra 
regressionerna understeg 0,05 vilket innebär att nollhypotesen förkastas. Efter att ha justerat 
för uteliggare visades endast en marginell skillnad och nollhypotesen förkastades även då. Till 
följd av detta ska p-värdena i resultatet av regressionerna tolkas med extra försiktighet då 
normalfördelade feltermer ej kan antas.    
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4.2.3 Ramsey’s RESET test 

Som tidigare nämnts har Ramsey’s RESET test används för att undersöka om icke-linjäritet 
förekom i de fyra huvudregressionerna. Resultatet visar att de kvadrerade anpassade 
variablerna för skuldsättningsgrad inte är signifikant korrelerade med skuldsättningsgrad 
vilket indikerar på att sambanden ej uppvisar linjäritet. I bilaga 2 presenteras p-värdena för 
huvudregressionerna där de fyra regressionernas kvadrerade anpassade variabler i uppvisade 
ett p-värde över 0,05 och således förkastas inte nollhypotesen. Eftersom ett linjärt samband 
kan antas för våra regressioner är modellen korrekt specificerad (Dougherty, 2011).   
 

4.2.4 Multikollinearitet 
En korrelationsmatris skapades för att mäta graden av multikollinearitet i 
regressionsmodellerna. I bilaga 5 presenteras samtliga korrelationer för variablerna. Inga två 
oberoende variabler som används i samma modell uppvisar en korrelation högre än 0,8 med 
varandra vilket innebär att modellerna ej påvisar multikollinearitet (Brooks, 2009). 

5. Analys 
I analysen kommer de resultat som redovisats i föregående kapitel att analyseras med hjälp 

av den tidigare forskning samt teorier som presenterats i den teoretiska referensramen. 
 

5.1 Analys av regressionerna 

5.1.1 Distans och centralbelägenhet 

Studiens resultat påvisar inte ett samband mellan bolags geografiska position och val av 
kapitalstruktur. Detta indikerar att distans till en metropol inte bidrar till graden av 
informationsasymmetri gentemot bolag i Europa. Konsensus inom tidigare forskning menar 
att geografisk avlägsenhet bidrar till ökad informationsasymmetri (Wang, et al., 2016; 
Malloy, 2005). Tidigare studier har också påvisat ett negativt samband mellan distans till en 
metropol och skuldsättningsgrad (Wang, et al., 2016). Det icke signifikanta resultatet i denna 
studie kan tänkas förklaras av framväxten av mer raffinerade kommunikationsmedium vilket 
ger skäl att tro att ett eventuellt tidigare samband minskat. Den ökande 
informationstillgängligheten genom internets utveckling kan tänkas bidra till lägre grad av 
informationsasymmetri. Detta då bolagsinformation blir mer och mer tillgängligt för 
investerare, vilket i sin tur kan tänkas minska informationsasymmetrin och reducera effekten 
av ett geografiskt avlägset huvudkontor. En annan tänkbar anledning är förändringar i 
infrastruktur som tvingar bolag att vara mer transparenta, vilket i sin tur kan tänkas minska 
informationsasymmetri.  
 

5.1.2 Kontrollvariabler 
Resultatet visar att market to book är positivt korrelerad med skuldsättningsgrad, till skillnad 
från vad majoriteten av teorin förespråkar. Detta resultat stämmer däremot väl överens med 
både studierna av Wang et al. (2016) och Chen och Zhao (2006). Eftersom lånekostnader 
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sjunker när bolag går från låg market to book ratio till medel men stiger när bolag går från 
medel till hög är det troligt att resultatet i denna studie drivs av bolag med låga market to 
book ratios.  
 
Regressionernas resultat visar en negativ korrelation mellan skuld och utdelning. Utdelningar 
kan tänkas substituera lån i den mån bolag försöker lindra agent problemet som uppstår från 
fria kassaflöden. Av den anledningen kan man förvänta sig en negativ korrelation mellan 
utdelningar och bolagens val av kapitalstruktur, vilket studiens regressioner bekräftar. Vidare 
kan det tänkas att bolag med höga agentkostnader hänförliga till fria kassaflöden betalar ut 
högre utdelningar för att hindra chefer från att göra ineffektiva investeringar. Kupong- och 
ränteutbetalningar samt obligationer utgivna med kovenanter har liknande effekt i att minska 
agentproblemet hänförligt till fria kassaflöden. Det kan tänkas att bolag som kontinuerligt 
delar ut en större mängd av sin vinst inte behöver lika hög skuldsättningsgrad för att minska 
agentproblemet. Anläggningstillgångar har en signifikant positiv koefficient vilket innebär att 
bolag med en hög andel anläggningstillgångar även har en högre skuldsättningsgrad. Detta 
kan bero på att de kan användas som säkerhet till långivare vilket stärker tron på 
återbetalningsförmågan och därmed bör ha det lättare att anskaffa lånekapital. 
 
FoU-utgifter har i studien ingen signifikant korrelation med skuldsättningsgraden för hela 
urvalet. Tidigare forskning säger att FoU-utgifter bör vara negativt korrelerat med 
skuldsättningsgrad då det producerar värde i form av immateriella tillgångar och teknologiska 
framsteg (Wang, et al., 2016). Dessa aktiviteter kräver ständiga kapitalinjektioner för att 
hållas igång. Dock skapas detta värde för framtida kassaflöden vilket är positivt för 
aktieägarna och bolaget vilka fokuserar på bolagets framtida tillväxt. För långivarna är detta 
dock inte lika väsentligt då de föredrar realtillgångar som har ett fast värde och kan 
konverteras till likvida medel för att betala av skulder på kort sikt. Därmed kan det förklaras 
att bolag som spenderar mer på FoU har en lägre skuldsättningsgrad. För denna studie kan det 
tänkas att det icke-signifikanta beror på en förändrad attityd hos långivare gentemot bolag 
med hög nivå av FoU. Dessutom saknar mer än hälften av urvalet FoU-utgifter 
överhuvudtaget, medan den 95:e percentilen spenderar motsvarande drygt 20% av sitt totala 
kapital på det, vilket tyder på extrema uteliggare. 
 
Med undantag för räntabilitet stämmer riktningen på kontrollvariablernas koefficienter 
överens med trade-off teorins förväntade samband. Räntabilitet visas i regressionernas resultat 
vara negativt korrelerad med skuldsättningsgrad. Bolag med större vinster rör sig oftast vidare 
i pecking-order hierarkin för att till sist anskaffa kapital via börsnotering. Då publika bolag 
har tillgång till den största population av både institutionella och individuella investerare kan 
bolag med högre räntabilitet möjligtvis ha högre andel eget kapital och således lägre 
skuldsättningsgrad. 
 
Dummyn för kreditrating visar inte signifikant korrelation med bolags val av kapitalstruktur. 
Detta resultat kan dock ha påverkats av att Compustat enbart inhämtar data för kreditrating 
från S&P. De bolag som bortsorterades från urvalet på grund av avsaknaden av kreditrating 
från S&P kan inneha rating från andra kreditratinginstitut som exempelvis Fitch eller 
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Moody’s. Om författarna hade haft tillgång till denna data hade kreditratingens koefficienter 
sannolikt fått ett annat resultat. Därmed bör denna studiens koefficienter för kreditrating 
tolkas och analyseras med försiktighet. 
 
Resultatet av regressionerna visar överlag lägre signifikans för kontrollvariablerna när de 
testas mot market leverage jämfört med test mot book leverage. En möjlig förklaring till detta 
kan vara att den beroende variabeln har större och fler extremvärden och mindre grad av 
normalfördelning. Detta stämmer överens med resultatet av Jarque-Bera testet som indikerar 
detta (se bilaga 1). 
 

5.1.3 Bolag under olika informationsmiljöer 

Tidigare studier menar att informationsasymmetri bör minska desto fler analyser som skrivs 
om bolaget (Bae, et al., 2008). Därmed kan det tänkas att distans har en större påverkan på 
kapitalstrukturen. Enligt resultaten har centralbelägenhet en signifikant negativ påverkan på 
market leverage för bolag med många analyser. Med tanke på att det inte är signifikant för 
book leverage varken på distans eller centralbelägenhet och inte heller signifikant för distans 
vad gäller market leverage bör slutsatser dras med försiktighet. Dock kan avsaknaden av 
signifikans för både centralbelägenhet och distans i regressionerna påvisa en trend med 
undantag för market leverage för bolag med många analyser. Denna trend kan förklaras av att 
många analyser kompenserar för svagheten av ett icke centralbeläget huvudkontor. Därmed är 
det möjligt att ett bolags geografiska position inte påverkar kapitalstrukturen när många 
analyser om bolaget är tillgängliga för investerare.  
 
Förlänger man resonemanget till att inkludera kontrollvariablerna kan det tänkas att 
koefficienterna minskar i takt med att antalet analyser ökar. För ett par av kontrollvariablerna 
tycks detta resonemang stämma: fasta tillgångar har för bolag utan analyser en koefficient 
41% större än för bolag med många analyser mot book leverage, och 18% större än bolag 
med få analyser; market to book har för bolag utan analyser 41% större koefficient mot 
market leverage. Dessa skillnader mellan subsampels är dock inte statistiskt säkerställda så 
slutsatser bör dras med försiktighet.   
 
FoU för bolag utan analyser korrelerar negativt med book leverage, vilket stämmer väl 
överens med tidigare forskning (Wang, et al., 2016). Att detta resultat enbart är signifikant för 
bolag utan analyser kan möjligtvis relateras till informationsasymmetri. Detta då den 
information som är tillgänglig blir än mer viktig för potentiella investerare.  
 

5.2 Jämförelse med tidigare studie i USA 
Studien av Wang et al. (2016) påvisade ett signifikant samband mellan bolag i USA:s 
geografiska läge och dess val av kapitalstruktur. Studien visade att bolag som var geografiskt 
nära beläget en metropol hade en relativt lägre skuldsättningsgrad än de bolag som var 
placerade längre ifrån. Som tidigare nämnts fann denna studie inget signifikant samband 
mellan börsnoterade europeiska bolags geografiska plats och deras val av kapitalstruktur.  
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Wang et al. (2016) undersökte tidsperioden 1980–2016. Under denna period har 
tillgängligheten av bolagsinformation ökat för investerare. Därmed bör de första åren i deras 
studie kännetecknas av en högre informationsasymmetri än de senare åren. Implikationen blir 
att studiens resultat kan vara starkt påverkat av data som idag är inaktuell på grund av 
framsteg inom teknologi. Med detta resonemang bör informationsasymmetrin vara lägre i 
författarnas studie än i studien av Wang et al. (2016) och därmed bör också distans ha en 
mindre påverkan på kapitalstruktur. En jämförelse mellan sammanställning av variablerna 
mellan de två studierna stärker denna tes. Medelvärdet för antal analyser per bolag är i denna 
studie 2,9 (se bilaga 4), medan det i studien av Wang et al. (2016) är 0,12 analyser per bolag. 
 
Den kortare undersökningsperioden i denna studie kan tänkas göra studien mer känslig för 
makroekonomiska trender, samtidigt som resultatet blir mer aktuellt. Rådande 
marknadsvillkor riskerar inte fångas upp med en alltför lång undersökningsperiod, i synnerhet 
om de förändrats över tid. Av den anledningen kan det tänkas att det signifikanta resultatet för 
distans och centralbelägenhet i studien av Wang et al. (2016) inte skulle generera signifikanta 
resultat ifall den utfördes för samma undersökningsperiod som denna. Vidare är det möjligt 
att huvudkontorets läge är en bättre proxy för bolagets läge i USA än i Europa. Eventuellt 
skulle huvudkontoret i USA kunna vara mer närbeläget med dess huvudsakliga verksamhet än 
i Europa.  
 
Slutligen skulle diskrepansen mellan studiernas resultat kunna förklaras av tillgänglighet av 
de finansiella marknaderna. Det kan tänkas att de finansiella marknaderna i USA är mer 
centraliserade i och med att det USA som land är mer homogent än Europa som en samling av 
flera. Vidare kanhända tillgång till finansiella marknader i Europa är mer utspritt över städer 
som inte inkluderas i de tio största som definierats av Eurostat. Detta skulle implicera att det 
sanna avståndet från bolagets läge till de finansiella marknaderna inte fångas av avståndet till 
någon av de tio största städerna. 

6. Slutsats 
Diskussionen innehåller författarnas egna spekulationer och reflektioner om resultatet. 

Avslutningsvis introduceras förslag för vidare forskning. 
 

6.1 Slutsats 
Huvudsyftet med den här studien var att undersöka om börsnoterade europeiska bolags 
distans till en metropol påverkar dess val av kapitalstruktur mellan åren 2013–2017. 
Författarna konstaterar att ett bolags distans till en metropol inte har någon signifikant 
påverkan på bolags val av finansiering. Studiens bisyfte att jämföra resultaten med USA har 
också besvarats. Studien visade att det var skillnad mellan Europa och USA där distans hade 
en signifikant påverkan på bolags val av kapitalstruktur i USA. Analysen författarna 
genomförde var att det kan vara tidperioden som spelat roll eftersom det under senare vittnat 
om en stark teknologiutveckling som kan ha minskat informationsasymmetri och därmed 
också distans påverkan på att få ut information till sina investerare.  
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6.2 Avslutande diskussion 
Problemdiskussionen uppmärksammar bristen på aktuell forskning på hur fysiskt avstånd till 
en metropol påverkar deras kapitalstruktur i Europa. Författarna har med denna studie ämnat 
att öka kunskapen kring denna relativt outforskade variabel. Studiens resultat och 
efterföljande analys har presenterat hur denna variabel påverkar bolags val av kapitalstruktur 
och potentiella förklaringar till varför det är så. För det första undersöker studien både en 
tidsperiod och geografisk plats, Europa, som inte tidigare studerats. Detta har gett upphov till 
en mer relevant studie som är anpassad för att avspegla dagens klimat för kapitalstruktur 
snarare än dåtidens. För det andra har studien jämförts mot en motsvarande studie i USA och 
har därmed bidragit med ökad kunskap kring variablers olika påverkan mellan Europa och 
USA.  
 
Distans och centralbelägenhet har inte påvisat ett signifikant samband med kapitalstruktur i 
regressionerna. Det kan dock inte uteslutas att distans och centralbelägenhet påverkar 
kapitalstruktur. Detta resultat gav underlag för nya tankar och idéer hos författarna. Bland 
dessa var att den raskt utvecklande teknologin har gett upphov till minskad 
informationsasymmetri mellan bolag och investerare. I sin tur leder detta till frågan om 
enskilda variabler rörande informationsasymmetri kan kompletteras av nya variabler som har 
en högre förklaringsgrad. Om detta stämmer är inte de variabler författarna använder optimalt 
för att mäta informationsasymmetri och därmed dess påverkan på kapitalstruktur. 
 
En av dessa variabler som författarna anser kunna kompletteras är antal analyser. Detta då 
antalet analyser endast mäter analyser skrivna av analytiker. De senaste åren har sociala 
medier och diverse plattformar på internet intagit en mer framträdande roll i hur information 
kring bolag sprids. I dessa forum har alla möjlighet att analysera och reflektera över ett bolag, 
inte bara analytiker. Detta kan tänkas minska informationsasymmetrin för flera bolag vars 
brist på analyser av analytiker kompletteras av analyser i andra forum. Dessa analyser är inte 
nödvändigtvis kvalificerade eller underbyggda av substans men sprider ändock information 
om bolag till potentiella investerare. Resultatet av studien visade på att antalet analyser hade 
en signifikant påverkan på bolags val av kapitalstruktur. Det utesluter dock inte att en ny 
variabel - som mäter antalet omnämningar av icke analytiker – också är signifikant och 
därmed ökar förståelsen för val av kapitalstruktur. 
 
Potentiella svagheter i studien kan vara att distansen till en metropol inte är den mest 
relevanta proxyvariabeln för informationsasymmetri. Det antas i studien att huvudkontoret 
inte flyttat under tidsperioden då endast uppdaterad information kring bolagets geografiska 
plats fanns tillgänglig. Det är också möjligt att ett bolags geografiska plats korrelerar med 
dolda egenskaper som påverkar också kapitalstrukturen.  
 
Dessa kan bland annat vara lokalhyra och klustereffekter. Dolda egenskaper som dessa bör 
undersökas för att utröna än mer utpräglat hur ett bolags geografiska belägenhet påverkar 
kapitalstrukturen. 
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Avslutningsvis diskuterade författarna risken med att låta de fyra länder med högst BNP 
representera hela Europa. För det första är det svårt att dra några generella slutsatser och 
analyser för Europa när endast fyra länder undersökts. För det andra kan de länder med högt 
BNP särskilja sig i hög grad vid val av kapitalstruktur från mindre ekonomier. Mot bakgrund 
av studiens förväntade storlek var det inte dock rimligt att inkludera alla länder då omfånget 
skulle bli för omfattande. Därmed är det resultat som presenterats i denna studie utsatt för hög 
risk att inte vara applicerbart för hela Europa. 
 

6.3 Framtida forskning 
Tidigare forskning som behandlar relationen mellan distans till metropol som proxyvariabel 
för informationsasymmetri och kapitalstruktur är relativt sparsam. Författarna har under 
studiens gång noterat närliggande frågeställningar som hade krävt ytterligare studier och 
forskning. Nedan presenteras en del av dem. 
 
Något som författarna diskuterat under studien är att en liknande undersökning borde göras i 
andra världsdelar än USA och Europa. Det skulle vara intressant att jämföra om distans har 
påverkan i någon annan världsdel och varför det kan tänkas vara så. Vidare kan det intressant 
att undersöka skillnader mellan olika länder i de fall de kan tänkas vara mer heterogena än de 
som undersökts i Europa. 
 
Det skulle vara intressant med en studie som är gjord på USA i nutid för att kunna se om 
distans fortfarande har en påverkan på kapitalstruktur eller om det likt Europa inte har det. 
Det skulle vara mer jämförbart mot denna studie. 
 
Författarna efterfrågar en studie där en annan proxyvariabel för informationsasymmetri 
används. Vår studie har använt sig utav bolags geografiska plats på huvudkontoret, antalet 
analyser och kreditrating som Wang et al. (2016) också gjorde. Som nämnt tidigare kan det 
finnas nackdelar med dessa variabler och kan därför vara bra om en ny variabel kan 
undersökas.  
 
Wang et al. (2016) undersökte hela perioden 1980–2006 i sin studie. Med tanke på att 
teknologin har utvecklats i en hög takt under denna tid är det möjligt att ett bolags geografiska 
belägenhet har minskat i betydelse för informationsasymmetrin. Detta då mer information 
publiceras och enklare kan nås 2006 relativt 1980. Det hade varit intressant om de hade delat 
upp perioden i subsampels om exempelvis fem år. Detta hade möjligtvis påvisat hur den 
geografiska belägenheten för ett bolag korrelerade med informationsasymmetri. Utifrån detta 
hade en potentiell trend kunnat påvisas eller avfärdats. Därmed föreslår vi en framtida studie 
som undersöker flera tidsperioder för att kunna fastslå eller förkasta dessa antaganden. 
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8. Bilagor 
Regressionernas terminologi: 
BOOK Book leverage 
MARKET Market leverage 
DIST Distans till metropol 
DISTDUMMY Centralbelägenhetsdummy 
LAGBOOK Book leverage laggad ett år 
LAGMARKET Market leverage laggad ett år 
MARKETTOBOOK_Q Market to book ratio 
ROA_Q Räntabilitet 
FIXEDASSETS_Q Fasta tillgångar 
DIVIDENS_Q Utdelningar 
SIZE_Q Storlek 
RNDLEVEL_Q Forskning- och utvecklingsnivå 
CREDITDUMMY Kreditratings dummy 
EPS_Q Antal analyser 
EPS_Q  Antal analyser 
C Konstant 
SIC2 Tvåsiffrig SIC dummy 
COUNTRY Landsdummy;  

DEU = Tyskland 
ITA = Italien 
GBR = Storbritannien 
FRA = Frankrike 

BOOKHAT Anpassat värde för book leverage 
MARKETHAT Anpassat värde för market leverage 

 
 
 

Bilaga 1: Jarque-Bera 
Book leverage med distans före winzorise-processen för hela urvalet 
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Book leverage med distans efter winzorise-processen för hela urvalet 

 
 

Book leverage med centralbelägenhet före winzorise-processen för hela urvalet 

 
 

Book leverage med centralbelägenhet efter winzorise-processen för hela urvalet 
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Market leverage med distans före winzorise-processen för hela urvalet 

 
 

Market leverage med distans efter winzorise-processen för hela urvalet 

 
 

Market leverage med dinstansdummy före winzorise-processen för hela urvalet 
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Market leverage med dinstansdummy efter winzorise-processen för hela urvalet 

 
 
  



48 
 

Bilaga 2: Ramsey’s RESET test 
Book leverage distans och centralbelägenhet 
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Market leverage distans och centralbelägenhet 
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Bilaga 3: Regressioner 

Fullständigt urval samt test av landsdummy 

Signifikans mot Tyskland; book leverage, distans och centralbelägenhet 
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Signifikans mot Frankrike; book leverage, distans och centralbelägenhet 
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Signifikans mot Storbrittanien; book leverage, distans och centralbelägenhet 
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Signifikans mot Italien; book leverage, distans och centralbelägenhet 
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Signifikans mot Tyskland; market leverage, distans och centralbelägenhet 
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Signifikans mot Frankrike; market leverage, distans och centralbelägenhet 
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Signifikans mot Storbritannien; market leverage, distans och centralbelägenhet 
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Signifikans mot Italien; market leverage, distans och centralbelägenhet 
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Subsampel om bolag med många antal analyser 

Book leverage; distans och centralbelägenhet 
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Market leverage; distans och centralbelägenhet 
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Subsampel om bolag med få antal analyser 

Book leverage; distans och centralbelägenhet 

 
  



61 
 

Market leverage; distans och centralbelägenhet 

 



62 
 

Subsampel om bolag med utan antal analyser 

Book leverage; distans och centralbelägenhet 
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Market leverage; distans och centralbelägenhet 
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Bilaga 4: Sammanställning av variabler 
Variabel Definition Snitt Median Std 5:e 95:e 

Book leverage Bokvärdet av långa skulder 
dividerat med bokvärdet av 
skulder plus börsvärdet 

0.126 0.063 0.160 0 0.464 

Market leverage Långa skulder dividerat med 
totala tillgångar 

0.127 0.071 0.272 0 0.387 

Distans Huvudkontorets avstånd till den 
närmsta av de 10 största städerna 
i Europa enligt Eurostat 

359.743 84.794 1168.943 1.327 591.571 

Market to book Bokvärdet av skulder plus 
börsvärdet dividerat med 'totala 
tillgångar 

1.898 1.038 2.782 0.352 6.164 

Räntabilitet EBITDA dividerat med totala 
tillgångar 

0.038 0.087 0.211 -0.343 0.239 

Fasta tillgångar Fasta tillgångar dividerat med 
totala tillgångar 

0.255 0.208 0.210 0.018 0.705 

Utdelning Aktieutdelning dividerat med 
totala tillgångar 

0.016 0.006 0.027 0 0.068 

Storlek Naturliga logaritmen av totala 
tillgångar 

4.995 4.832 2.060 1.833 8.626 

FoU-nivå RnD utgifter dividerat med totala 
tillgångar 

0.040 0 0.095 0 0.208 

Kreditrating Lika med 1, om företaget innehar 
S&P rating; 0 annars 

0.028 0 0.164 0 0 

Antal analyser Antalet ettåriga vinst-per-aktie 
prognoser av analyshus 

2.899 1 5.294 0 16 
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Bilaga 5: Korrelationsmatris 
 

 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

Book leverage 1 
            

Market leverage 0.437 1 
           

Distans 0.006 -0.002 1 
          

Laggad book 
leverage 

0.800 0.370 -0.005 1 
         

Laggad market 
leverage 

0.387 0.816 -0.006 0.463 1 
        

Market to book 
ratio 

-0.242 0.171 -0.011 -0.214 0.133 1 
       

Räntabilitet 0.101 -0.129 -0.020 0.103 -0.092 -0.437 1 
      

Fasta tillgångar 0.311 0.137 -0.011 0.303 0.126 -0.136 0.148 1 
     

Utdelning -0.183 -0.050 -0.026 -0.167 -0.052 0.126 0.366 -0.019 1 
    

Storlek 0.343 0.069 -0.006 0.335 0.090 -0.313 0.412 0.199 0.161 1 
   

FoU-nivå -0.192 -0.003 0.027 -0.189 -0.019 0.419 -0.547 -0.195 -0.089 -0.274 1 
  

Kreditrating 0.089 0.066 0.028 0.091 0.077 -0.023 0.064 0.041 0.086 0.318 -0.05 1 
 

Antal analyser 0.065 0.057 -0.010 0.068 0.064 -0.012 0.161 0.023 0.196 0.59 -0.05 0.284 1 

 
 


