
Örebro Universitet 
Handelshögskolan 
Företagsekonomi, avancerad nivå,  
Självständigt arbete 30 hp.  
Handledare: Jan Greve 
Examinator: Hans Englund 
HT-15 / 2016-01-08 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påverkar företags aktielikviditet  
valet av kapitalstruktur? 

 

- En jämförelse mellan företag i Sverige, Danmark och Baltikum 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
¨ 

  Michael Fäldt       Johannes Ivarsson 
       680424                   860929 



I 
 

Abstract 
 
Title 
Does stock liquidity affect companies’ choice of capital structure? - A comparison between 
companies in Sweden, Denmark and the Baltic Countries. 
 
Research questions 
1. Is there a relation between the stock liquidity and capital structure of listed companies in 
Sweden, Denmark and the Baltic countries during the period 2010-2014?  
2. What are the similarities and differences in the relationship of stock liquidity and capital 
structure when comparing Sweden, Denmark and the Baltic countries during the period 2010-
2014? 
 
Purpose 
The purpose of the study is to test the theory by Lipson and Mortal (2009) that there is a 
negative relation between stock liquidity and capital structure on listed companies from 
Sweden, Denmark and the Baltic countries during the period 2010-2014. In addition to this, 
the study aims to compare similarities and differences in the relationship between stock 
liquidity and capital structure between these countries. 
 
Methodology 
A quantitative method is used, where data is collected from the websites 
nasdaqomxnordic.com and nasdaqomxbaltic.com. A hypothesis test is performed in the form 
of a multiple regression analysis. A univariate analysis is also made to strengthen the validity 
of the study. 
 
Conclusions 
1. The study shows that there is a significant relation between the stock liquidity and capital 
structure of listed companies in Sweden, Denmark and the Baltic countries during the period 
2010-2014.  
2. The study shows that there are no significant differences between listed companies in 
Sweden, Denmark and the Baltic countries regarding the relationship between stock liquidity 
and capital structure during the period 2010-2014. 
 
Keywords 
Stock liquidity, capital structure, Sweden, Denmark, the Baltic countries 
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Sammanfattning 

 
Titel 
Påverkar företags aktielikviditet valet av kapitalstruktur? - En jämförelse mellan företag i 
Sverige, Danmark och Baltikum  
 
Forskningsfrågor 
1. Finns ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur för börsföretagen i Sverige, 
Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014?  
2. Hur ser likheterna och skillnaderna ut för sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur mellan Sverige, Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014? 
 
Syfte 
Syftet med studien är att testa Lipson och Mortals (2009) teori om att det finns ett negativt 
samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur på börsföretag i Sverige, Danmark och 
Baltikum under perioden 2010-2014. Utöver detta syftar studien till att jämföra likheter och 
skillnader i sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur mellan dessa länder. 
 
Metod 
En kvantitativ metod används, där data hämtas från webbplatserna nasdaqomxnordic.com och 
nasdaqomxbaltic.com. Ett hypotestest utförs i form av en multipel regressionsanalys. Även en 
univariat analys görs för att styrka studiens validitet. 
 
Slutsatser 
1. Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur 
för börsföretagen i Sverige, Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014.  
2. Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan börsföretagen i Sverige, 
Danmark och Baltikum när det gäller sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur 
under perioden 2010-2014. 
 
Nyckelord 
Aktielikviditet, kapitalstruktur, Sverige, Danmark, Baltikum 
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1. Inledning 

 
Inledningskapitlet avser att ge en introduktion och förklaring till studiens problem. Först ges 
en bakgrund till forskningsområdet där ett antal faktorer med betydelse för företags 
kapitalstruktur presenteras. Sedan görs en problematisering som redogör för några av de 
obesvarade frågor som fortfarande finns inom området. Denna diskussion utmynnar sedan i 
studiens problemformulering, forskningsfrågor, syfte och kunskapsbidrag.   

 
1.1 Bakgrund 
 

I bakgrundsavsnittet ges en introduktion till kapitalstruktur och en presentation görs av några 
olika variabler som forskare har funnit påverkar företagens kapitalstruktur. Dessa variabler är 
storlek, tillgångstruktur, tillväxt och lönsamhet. Slutligen beskrivs variabeln aktielikviditet 
som kan ses som ytterligare en faktor som senare forskning har visat påverkar företags 
kapitalstruktur. 
 

1.1.1 Introduktion 

Företags kapitalstruktur har visat sig variera i stor utsträckning från företag till företag (se 
exempelvis Fan, Titman och White 2010). Förklaringarna till dessa skillnader har studerats av 
företagsekonomiska forskare åtminstone sedan 1950-talet (Modigliani & Miller 1958), men 
trots detta har det funnits obesvarade frågor under lång tid. Till exempel menar Faulkender 
och Petersen (2006) att många forskare idag anser att företag har en skuldsättningsgrad som är 
lägre än vad som är optimalt ur ett teoretiskt perspektiv. Detta behöver dock inte betyda att 
genomsnittsföretaget är irrationellt och agerar på ett icke-optimalt sätt. Istället kan det vara 
möjligt att det är teorin är otillräcklig och behöver utvecklas. Teorin om kapitalstruktur har 
genomgått en lång utvecklingsprocess där senare studier successivt har kommit att nyansera 
och motbevisa tidigare rådande teorier. Men även om det fortfarande finns kunskapsluckor 
har tidigare forskning kunnat identifiera ett flertal faktorer som har visat sig ha ett 
återkommande samband med företags kapitalstruktur. 

1.1.2 Storlek och tillgångsstruktur 

Kraus och Litzenberger (1973) upptäckte att en stor del av skillnaderna i hur företag 
utformade sin kapitalstruktur kunde härledas till imperfektioner på kapitalmarknaderna som 
skapade snedvridna incitament för företagen. Enligt Kraus och Litzenbergers trade-off teori 
har företag fördelar av att skuldsätta sig upp till en viss nivå, under förutsättning att företagen 
väger vissa fördelar med skuldsättning mot vissa nackdelar. Enligt detta resonemang har alla 



 

2 
 

företag en optimal kapitalstruktur där företaget maximerar sitt värde, och den optimala nivån 
kan skilja sig åt mellan olika företag beroende på hur starka de positiva och negativa 
effekterna av skuldsättning är. En positiv effekt av skuldsättning är att räntebetalningar 
minskar det beskattningsbara resultatet, som i sin tur gör att företaget inte är skyldigt att 
betala lika mycket skatt. En negativ effekt av skuldsättning är att skuldsättningen gör att 
företaget riskerar att gå i konkurs om det inte längre kan betala skuldernas kostnader. Denna 
risk finns inte om företaget istället använder eget kapital vid finansiering. Om den optimala 
gränsen för skuldsättning överskrids har alltså konkursriskens kostnader har blivit större än 
skattefördelarna från skuldsättningen (Kraus & Litzenberger 1973).  
 
En konsekvens av trade-off teorin som också har konstaterats empiriskt är att stora företag har 
en högre skuldsättningsgrad än mindre företag. Detta beror enligt trade-off teorin på att större 
företag har bättre diversifieringsmöjligheter samt ett jämnare kassaflöde, vilket leder till en 
lägre konkursrisk. Därför leder detta till att nackdelarna med skuldsättning kan reduceras i 
stora företag vilket ökar företagets optimala skuldsättningsgrad (Ozkan 2001; Lipson & 
Mortal 2009). Även företags fördelning mellan materiella och icke-materiella tillgångar har 
visat sig påverka kapitalstrukturen (Alti 2006; Bougatef & Chicti 2010). Förklaringen till 
detta är enligt trade-off teorin att en tillgångsstruktur med en hög andel materiella tillgångar 
kan öka säkerheten för långivare eftersom dessa ofta är lättare att likvidera vid en konkurs 
jämfört med icke-materiella tillgångar. En tillgångsstruktur med en hög andel materiella 
tillgångar sänker därför också riskerna som är förknippade med konkurs och ökar företagets 
optimala skuldsättningsgrad (Kraus & Litzenberger 1973). 
 

1.1.3 Tillväxt 

Ytterligare en faktor som påverkar företags kapitalstruktur är företagets tillväxtmöjligheter 
(De Jong, Kabir & Nguyen 2008; Fan, Titman & White 2010). Ett företag med lägre 
tillväxtmöjligheter har incitament till att öka sin skuldsättning då detta enligt Jensen och 
Mecklings agent-teori minskar agent-relaterade risker och kostnader för företaget (Jensen & 
Meckling 1976; Jensen 1986). Ett exempel på en agent-relaterad kostnad som kan reduceras 
med en högre skuldsättning är att ett stort fritt kassaflöde gör företagsledningen mer benägen 
att göra olönsamma investeringar om företaget har små tillväxtmöjligheter. En högre 
skuldsättning leder vid denna situation till att de regelbundna räntebetalningarna minskar 
företagsledningens handlingsutrymme och därmed också de olönsamma investeringarna 
(Jensen 1986). 
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1.1.4 Lönsamhet 

Företags lönsamhet har också visat sig ha ett samband med kapitalstrukturen, vilket har 
förklarats av bland andra Myers och Majluf (1984). Under 1980-talet kom Myers och Majluf 
att uppmärksamma informationsasymmetrins betydelse för företags kapitalstruktur. De 
menade att företag har mer information om företagets värde än vad dess investerare har, vilket 
gör att företagsledningen har incitament till att emittera nya aktier när de anser att aktiekursen 
är övervärderad. Om företagets aktiekurs är undervärderad har ledningen istället incitament 
till att öka skuldsättningen för att på så sätt få en hävstångseffekt då aktien stiger till den kurs 
som ledningen anser motsvara företagets egentliga förutsättningar. Myers och Majluf menade 
dock att även investerarna är rationella och förutsätter detta beteende, vilket gör att 
investerarna kräver ett lägre pris som kompensation. Informationsasymmetrin mellan företag 
och investerare leder därför enligt Myers och Majluf till ett snedvridet urval där företag har en 
högre andel skulder och en lägre andel eget kapital än vad som skulle vara optimalt om 
företag och investerare hade tillgång till samma information (Myers & Majluf 1984).  
 
Antagandet om att informationsasymmetrin mellan företagsledningen och företagets 
investerare har en påverkan på kapitalstrukturen ledde till att Myers och Majluf lanserade 
pecking order-teorin. Enligt pecking order-teorin har företag incitament till att i första hand 
använda interna medel för finansiering, i andra hand lån och i tredje hand aktieemissioner 
(Myers & Majluf 1984). Genom att lönsamma företag genererar mer interna medel behöver 
därmed inte lönsamma företag skuldsätta sig i samma utsträckning, vilket leder till att dessa 
företag successivt utvecklar en kapitalstruktur med övervikt åt eget kapital (Rao 1989). 
Senare studier har dock kommit att kritisera pecking order-teorin och menar istället att 
informationsasymmetrin bör ses som en orsak bland flera andra som påverkar företags 
kapitalstruktur, snarare än den enskilt viktigaste faktorn (Fama & French 2005). Trots denna 
kritik kvarstår dock ett samband mellan lönsamhet och kapitalstruktur i flera studier (De Jong, 
Kabir & Nguyen 2008; Fan, Titman & White 2010). 
 

1.1.5 Aktielikviditet 

Lönsamhet, tillväxt, storlek och tillgångsstruktur har i tidigare studier visat sig vara några av 
de viktigaste faktorerna bakom företags kapitalstruktur (Fama & French 2002, Baker & 
Wurgler 2002, Chen 2004). Lipson och Mortal (2009) upptäckte dock 2009 att likviditeten på 
företagets aktier kunde utgöra ytterligare en viktig orsak bakom företagets kapitalstruktur. 
Aktielikviditeten beskriver hur lätt det är att köpa och sälja företagets aktie utan att priset 
förändras, vilket i sin tur avgörs av hur många köpare och säljare det finns vid ett givet 
tillfälle (Sharma & Paul 2015). Vid en låg aktielikviditet uppstår transaktionskostnader 
eftersom det då blir svårare att matcha köparna med säljarna (Hennesy & Whited 2005). 
Lipson och Mortal (2009) utgick från trade-off teorins antagande om att företag väger 
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fördelarna med skuldsättning mot nackdelarna, och menade att transaktionskostnaderna för att 
ge ut aktier vid en låg aktielikviditet borde styra dessa företags beteende mot en högre 
skuldsättning. I en studie av sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur hos 
börsföretag på den amerikanska marknaden visade det sig också att aktielikviditeten 
påverkade kapitalstrukturen i en utsträckning som var jämförbar med faktorerna lönsamhet, 
tillväxt, storlek och tillgångsstruktur (Lipson & Mortal 2009). 
 

1.2 Problematisering 

Problematiseringen lyfter fram det faktum att det finns andra faktorer än de företagsspecifika 
som påverkar kapitalstrukturen. Faktorer som är knutna till länder har exempelvis också en 
påverkan. Inga tidigare studier har hittats som jämför olika länder med avseende på om 
aktielikviditet påverkar kapitalstrukturen. En beskrivning görs om varför Sverige, Danmark 
och de baltiska länderna är intressanta för en sådan landsjämförande studie. 
 

1.2.1 Internationella jämförelser 

De traditionella teorierna om kapitalstruktur har framförallt fokuserat på att identifiera och 
förklara de företagsspecifika faktorerna som påverkar kapitalstrukturen i företag. Teorierna 
har därför i hög utsträckning ignorerat skillnader mellan olika länder. Senare studier har dock 
visat att företags kapitalstruktur påverkas av olika faktorer beroende på vilket land som 
studeras. Exempelvis visar både Fan, Titman och White (2010) samt De Jong, Kabir och 
Nguyen (2008) att det finns stora skillnader i vad som påverkar företags kapitalstruktur i olika 
länder. Fan, Titman och White (2010) menar att landstillhörigheten generellt sett har en ännu 
större påverkan på företags kapitalstruktur än företagsspecifika faktorer.  
 
Sedan Lipson och Mortal (2009) visade att aktielikviditeten påverkar företags kapitalstruktur 
har det endast gjorts ett fåtal försök att bekräfta detta samband i andra länder (se exempelvis 
Sharma och Paul 2015; Haddad 2012; Udomsirikul, Seksak och Pornsit 2011) och 
litteratursökningen visade att inga tidigare studier har gjort en internationell jämförelse av 
detta samband. De studier som har gjorts har dessutom haft blandade resultat, vilket indikerar 
att sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur inte nödvändigtvis gäller i alla länder. 
Sharma och Paul (2015) studerade företag i Indien och Haddad (2012) studerade företag i 
Jordanien, och ingen av dem kunde hitta något samband som kunde bekräfta Lipson och 
Mortals (2009) slutsatser. Sharma och Paul (2015) menade att en förklaring till skillnaderna 
kan vara att de finansiella marknaderna i tillväxtländerna är mindre sofistikerade än i de 
utvecklade länderna och att företags kapitalstruktur därför bestäms av andra variabler i 
tillväxtländerna. Något som talar emot denna förklaring är dock att Udomsirikul, Seksak och 
Pornsit (2011) kunde identifiera samma samband i Thailand som i USA. Då Thailand räknas 
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till tillväxtländerna (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011) verkar det alltså som att det kan 
finnas skillnader i sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur även mellan olika 
tillväxtländer. Därför går det inte att förutsätta att företags aktielikviditet påverkar 
kapitalstrukturen i andra länder än i USA utan att först studera sambandet empiriskt. 
 

1.2.2 Baltikum 

Det finns tillväxtmarknader som inte har undersöks empiriskt ännu även i Europa. År 2004 
blev Estland, Lettland och Litauen medlemmar i EU (Europeiska unionen 2015). 
Utvecklingen av de finansiella marknaderna i dessa länder var stark redan innan länderna blev 
EU-medlemmar och medlemskapet tros ha drivit på denna utveckling ytterligare, men trots 
detta släpar de baltiska länderna fortfarande efter EU:s tidigare medlemsländer (Koivu 2002). 
Koivu (2002) menar att det framförallt syns på den lägre nivån av finansiering som erbjuds 
företagen i de baltiska länderna, och på det mindre utbudet av finansiella instrument som 
finns tillgängliga för investerarna. De finansiella sektorerna i Baltikum är små vilket gör att 
de baltiska företagen till stor del är beroende av utländskt kapital för sin finansiering. År 2003 
var exempelvis 95 procent av bankernas tillgångar utlandsägda i Estland och Litauen (Baltzer, 
Cappiello, De Santis & Manganelli 2008). Ett annat finansiellt problem i länderna är att 
ländernas börser har varit små, vilket bland annat har påverkat aktielikviditeten negativt. För 
att motverka detta och försöka öka likviditeten har de baltiska börserna ett nära samarbete 
med varandra, vilket har öppnat upp för fler aktörer att investera i företagen (Nasdaq Omx 
Baltic 2015). Medlemskapet i EU och ett större internationellt samarbete förväntas bidra till 
att finansieringsmöjligheterna i de baltiska länderna dock kommer att öka i framtiden (Koivu 
2002).    
 
Eftersom banker ofta har stor betydelse för företags finansiering är det möjligt att även 
företags kapitalstruktur påverkas av bankfaktorer. Mot bakgrund av att bankerna har haft en 
stark utveckling i Central- och Östeuropa jämförde Weill (2007) dessa bankers effektivitet 
mot bankerna i Västeuropa. Studien visade att de västeuropeiska ländernas banker fortfarande 
är effektivare än de central- och östeuropeiska bankerna, vilket bekräftade den allmänt 
accepterade synen på att det finns en skillnad i effektivitet mellan öst och väst. Utvecklingen 
indikerar att skillnaderna i effektivitet mellan dessa banker kommer att minska med tiden, 
men däremot verkar det vara svårt att under kort tid förändra ärvda rutiner från den gamla 
östregimen (Weill 2007). Eftersom situationen ser olika ut i Central- och Östeuropa jämfört 
med i Västeuropa påverkas kapitalstrukturen genom att företags lånevillkor skiljer sig åt. 
Likviditeten i de baltiska ländernas aktier påverkas dessutom av att de baltiska börserna är 
små i jämförelse med de nordiska. 
 
Trots ett samarbete mellan de baltiska börserna är alltså utbudet av finansiella instrument på 
börserna i Baltikum begränsat. Samtidigt måste de baltiska företagen i hög grad förlita sig på 
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utländskt kapital. Bankerna är som tidigare nämnt mindre effektiva i Östeuropa än i 
Västeuropa och omställningen från den gamla östregimen har uppvisat vissa svårigheter. 
Sammantaget gör detta att Estland, Lettland och Litauen är intressanta länder för en studie av 
aktielikviditet.  
 
Länderna i Baltikum klassificeras i denna studie som tillväxtländer. Tidigare studier som har 
undersökt sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur har gjorts i tillväxtländer som 
Jordanien, Indien och Thailand. Trots att länderna delar klassificeringen tillväxtländer finns 
det dock betydande skillnader mellan länderna. Jordanien är exempelvis ett betydligt mindre 
land än Indien vilket kan påverka resultaten. På samma sätt finns det också stora skillnader 
mellan de tidigare studerade tillväxtländerna och de baltiska länderna. Exempelvis har 
Baltikum varit medlem i EU sedan 2004 och medlemskapet förväntades bidra till bättre 
framtida finansieringsmöjligheter (Koivu 2002). Detta kan innebära att de baltiska länderna 
har större likheter med de övriga EU-medlemmarna än tillväxtländerna Indien, Jordanien och 
Thailand. Den baltiska marknaden är dessutom liten vid en jämförelse med exempelvis 
Thailand och Indien vilket utgör en ytterligare skillnad mot de länder som tidigare studier har 
undersökt. Jämfört med de nordiska länderna finns det trots den geografiska närheten stora 
skillnader i exempelvis hur utvecklade de finansiella marknaderna är, vilket är ett skäl till att 
klassificera de baltiska länderna som tillväxtländer (Koivu 2002). 
 

1.2.3 Sverige och Danmark 

Sharma och Paul (2015) menar att skillnaderna mellan tillväxtmarknader och utvecklade 
marknader kan utgöra en förklaring till varför det i vissa länder tycks finns ett samband 
mellan aktielikviditet och kapitalstruktur men inte i andra. Det finns dock faktorer som talar 
för att även utvecklade länder med sofistikerade finansiella marknader inte nödvändigtvis 
fungerar likadant. De nordiska länderna har en institutionell miljö som skiljer sig från den 
amerikanska, vilket har stor betydelse för företags kapitalstruktur (Fan, Titman & White 
2010). För det första är de nordiska aktie- och obligationsmarknaderna betydligt mindre än de 
amerikanska, vilket har visat sig ha betydelse för kapitalstrukturen i landets företag (Fan, 
Titman & White 2010; De Jong, Kabir & Nguyen 2008). Svenska företag har dessutom en 
starkare ägarkoncentration (Sjögren & Zachrisson 2005) vilket också påverkar 
kapitalstrukturen (Chen 2004). En anledning till detta kan vara att ett mer koncentrerat ägande 
gör att ägarna får en starkare kontroll över företagsledningen, vilket gör att de lättare kan 
optimera kapitalstrukturen ur ett aktieägarperspektiv (Berk & DeMarzo 2014). Ytterligare en 
faktor som talar för att de nordiska länderna kan uppvisa andra resultat än USA är att 
åtminstone Sverige anses ha ett mer bankbaserat system för företagsfinansiering jämfört med 
USA som istället har ett mer marknadsbaserat system (Sjögren & Zachrisson 2005). Fan, 
Titman och White (2010) menar dessutom att de nordiska länderna och USA har olika sorters 
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rättssystem, vilket har betydelse för företagens kapitalstruktur i landet då rättssystemet 
påverkar exempelvis synen på långivares juridiska rättigheter.  
 
De institutionella skillnaderna mellan olika nordiska länder är relativt små. Några exempel på 
institutionella faktorer som har visat sig påverka kapitalstrukturen i olika länder är skillnader i 
det juridiska systemet, skattesystemet, konkurslagstiftningen, landets statsskuld, 
pensionssystemet samt makroekonomiska förutsättningar (Fan, Titman & White 2010). På 
dessa punkter är de nordiska länderna mycket lika. Samtidigt visar dock Fan, Titman och 
White (2010) att det finns stora skillnader i företagens kapitalstruktur mellan företag i till 
exempel Sverige och Danmark. En förklaring till detta kan vara att länderna skiljer sig åt vad 
gäller företagsspecifika faktorer som tillgångsstruktur och tillväxt (Fan, Titman & White 
2010). Då denna typ av variabler påverkar kapitalstrukturen kan det vara intressant att 
inkludera fler än ett nordiskt land i studien trots att de institutionella skillnaderna är små. De 
Jong, Kabir och Nguyen (2008) menar att landsspecifika faktorer också kan ha en indirekt 
påverkan på kapitalstrukturen genom att företagsspecifika faktorer påverkar kapitalstrukturen 
på olika sätt beroende på vilket land som studeras. Detta gör att vi inte kan ta för givet att 
samma samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur gäller ens i en så likartad 
institutionell miljö som de nordiska länderna. Om endast ett nordiskt land studeras finns 
dessutom risken att landet har unika eller tillfälliga förutsättningar som inte tas hänsyn till, 
vilket kan snedvrida resultatet. Genom att inkludera flera länder kan detta förhoppningsvis 
undvikas. Mot bakgrund av detta väljs Sverige och Danmark ut som två nordiska länder som 
får representera utvecklade ekonomier, och kan ses som en motvikt mot de baltiska 
tillväxtländerna. 
 

1.2.4 Tidigare studier 

En nackdel med de tidigare studier som gjorts av sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur är att de oftast undersöker olika tidsperioder och delvis även använder sig av 
olika mått. Eftersom de endast har studerat ett enskilt land (se exempelvis Lipson och Mortal 
2009; Sharma och Paul 2015; Haddad 2012; Udomsirikul, Seksak och Pornsit 2011) blir det 
därför svårt att göra direkta jämförelser av de olika länderna. Om exempelvis konjunkturen 
förändras från en undersökningsperiod till en annan kan också fördelningen mellan skulder 
och eget kapital förskjutas i den ena eller andra riktningen (Baker och Wurgler 2002). Detta 
riskerar att göra jämförelser av ländernas resultat missvisande och göra det svårt att förklara 
skillnader mellan länderna. Wald (1999) samt De Jong, Kabir och Nguyen (2008) menar att 
studier som jämför kapitalstrukturen hos företag i olika länder är att föredra framför studier av 
enskilda länder eftersom skillnaderna mellan olika länder ofta är stora. 
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1.3 Problem 

I problemavsnittet redogörs för studiens problem. Tidigare studier som har testat sambandet 
mellan aktielikviditet och kapitalstruktur är få till antalet, har kommit fram till blandade 
slutsatser samtidigt som landsjämförande studier fortfarande saknas. Efter att själva problemet 
formulerats kommer syftet, forskningsfrågorna och studiens kunskapsbidrag att beskrivas. 
 

1.3.1 Problemformulering 

Hittills har det bara utförts ett fåtal studier som har testat Lipson och Mortals (2009) 
observationer om ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur, samtidigt som de 
studier som har gjorts har kommit fram till blandade resultat (Sharma & Paul 2015; Haddad 
2012; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). Framförallt finns det ett behov av att studera nya 
länder då företags kapitalstruktur verkar påverkas av olika variabler beroende på vilket land 
som studeras (Fan, Titman & White 2010; De Jong, Kabir & Nguyen, 2008; Chen 2004). 
Under litteratursökningen hittades inga studier som har gjort jämförelser av sambandet mellan 
aktielikviditet och kapitalstruktur mellan olika länder. Istället har tidigare studier undersökt ett 
enskilt land, men de har då oftast undersökt olika tidsperioder och ibland använt sig av olika 
mått. Det gör att det blir svårt att göra direkta jämförelser av ländernas resultat. I denna studie 
undersöks tidsperioden mellan 2010 och 2014 för att få tillgång till så aktuell data som 
möjligt. Börsföretag som är noterade i Sverige, Danmark och de tre baltiska länderna Estland, 
Lettland och Litauen är intressanta att studera eftersom tidigare studier har identifierat vissa 
skillnader mellan utvecklade länder och tillväxtländer när det gäller sambandet mellan 
företags aktielikviditet och kapitalstruktur. 
 

1.3.2 Forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i ovanstående problemformulering blir följande frågor intressanta att 
besvara för att öka kunskapen om sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur. 
 

1. Finns ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur för börsföretagen i 
Sverige, Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014? 

 
2. Hur ser likheterna och skillnaderna ut för sambandet mellan aktielikviditet och 

kapitalstruktur mellan Sverige, Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014? 
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1.3.3 Syfte 

Syftet med studien är att testa Lipson och Mortals (2009) teori om att det finns ett negativt 
samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur på börsföretag i Sverige, Danmark och 
Baltikum under perioden 2010-2014. Utöver detta syftar studien till att jämföra likheter och 
skillnader i sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur mellan dessa länder. 
 

1.3.4 Kunskapsbidrag 

Eftersom det hittills endast utförts ett fåtal studier som har testat Lipson och Mortals (2009) 
observationer om ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur avser studien att bidra 
med nya empiriska kunskaper om dessa samband i Sverige, Danmark och Baltikum. 
Därigenom hoppas vi finna nya insikter kring huruvida Lipson och Mortals (2009) teori om 
att företags aktielikviditet påverkar företagets kapitalstruktur har empirisk giltighet i fler 
länder än de som har studerats tidigare. I litteratursökningen hittades ingen annan studie som 
jämför sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i flera länder under samma 
tidsperiod. Detta blir därför den första studien som gör en jämförelse av sambandet mellan 
olika länder. Nackdelen med att jämföra tidigare studier som har studerat enskilda länder med 
varandra är att de undersöker olika tidsperioder. Ytterligare ett bidrag med denna studie är 
därför att länderna jämförs under samma tidsperiod, i det här fallet 2010-2014, vilket 
förhoppningsvis kan leda till nya insikter. 
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2. Teoretisk referensram 

 
Efter en genomgång av litteraturen har det visat sig att det finns ett flertal olika variabler som 
påverkar företags kapitalstruktur. I tidigare empiriska studier av sambandet mellan 
aktielikviditet och kapitalstruktur har även flera andra variabler undersökts i kombination med 
mått för aktielikviditet och kapitalstruktur (se exempelvis Lipson och Mortal 2009). Denna 
studie kommer också att använda några av dessa variabler i kombination med aktielikviditet 
vilket gör det nödvändigt att först redogöra för de teoretiska förklaringarna till varför 
variablerna är intressanta i sammanhanget. Vid urvalet av dessa variabler har viss hänsyn 
tagits till rent metodologiska överväganden om tillgången på data för respektive variabel.  
 
Kapitlet redogör först för de traditionella teorierna om kapitalstruktur för att ge läsaren en 
förståelse för de grundläggande förklaringarna till företags kapitalstruktur. När sedan 
variablerna som används i studien förklaras finns en koppling mellan de traditionella teorierna 
och de variabler som används i studien. Exempelvis är storlek en variabel som används i 
empirin, och det finns en koppling mellan storlek och trade-off teorin. Av den anledningen 
beskrivs de traditionella teorierna, till exempel trade-off teorin först för att ge läsaren en bättre 
förståelse av sammanhanget i läsningen av kapitlet.  
 
Inledningsvis presenteras den traditionella teorin om kapitalstruktur. Därefter behandlas teorin 
om aktielikviditet och studiens mått för att mäta aktielikviditet. Sedan beskrivs de övriga 
faktorerna; storlek, tillgångsstruktur, tillväxt och lönsamhet som påverkar kapitalstrukturen 
och som även dessa används i empirin. Slutligen presenteras studiens hypoteser följt av en 
analysmodell. 
 

2.1 Kapitalstruktur 

Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan (2013) beskriver ett företags kapitalstruktur som 
förhållandet mellan eget kapital och skulder. Tillsammans utgör skulder och eget kapital 
företagets bokförda värde, eller balansomslutning. När ett företag behöver finansiering till 
investeringar eller till den operativa verksamheten används olika sorters kapitalkällor, som 
grovt kan delas in i kategorierna interna medel, lån och emission av aktier. Valen av 
kapitalkällor får betydelse för företagets framtida kapitalstruktur, och varje företag har ofta 
sina egna skäl till att de väljer en viss finansieringsform. Samtidigt har det dock visat sig att 
det finns vissa mönster i hur företag resonerar. Det finns flera teorier som har försökt förklara 
vilka orsaker som ligger till grund för företags kapitalstruktur. De flesta av dessa teorier 
menar att företags kapitalstruktur påverkar företagsvärdet, men att den optimala fördelningen 
mellan eget kapital och skulder beror på olika faktorer beroende på vilken teori som används. 
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Det är naturligt att tänka sig att företagets ledning har målet att företaget skall bli så värdefullt 
som möjligt, vilket då gör att de har ett intresse av att anpassa förhållandet mellan eget kapital 
och skulder i kapitalstrukturen. Det förhållande som bör väljas är det som gör att värdet på 
företaget blir så stort som möjligt. Företaget kan åstadkomma detta genom att antingen 
använda den prioriterade kapitalkällan vid anskaffning av nytt kapital, eller genom att göra 
direkta förändringar i kapitalstrukturen. Direkta förändringar kan handla om att köpa tillbaka 
aktier med lånade pengar, eller att emittera aktier för att amortera av lån. Ju högre andel 
skulder företaget har i sin kapitalstruktur desto högre anses risken vara, eftersom samma vinst 
ska fördelas på färre antal utestående aktier. Går företaget med vinst ökar därför 
företagsvärdet i en snabbare takt, men om företaget går med förlust har företaget fortfarande 
en förpliktelse att återbetala skulden. (Hillier et al. 2013) Orsakerna bakom företags 
kapitalstruktur har visat sig vara svåra att klarlägga. Här följer en redogörelse av några av de 
mest inflytelserika teorierna inom kapitalstruktur efter genomgången av litteraturen. 
Anledningen till att dessa teorier har valts är att de flesta artiklar om kapitalstruktur refererar 
till en eller flera av dessa teorier.  
 

2.1.1 Irrelevans-teorin 

Pionjärarbetet inom kapitalstrukturforskningen gjordes 1958 av Franco Modigliani och 
Merton Miller vars irrelevans-teori anses vara startpunkten inom den moderna 
kapitalstrukturforskningen (Hillier et al. 2013). Modigliani och Millers irrelevans-teori bygger 
på två propositioner varav den första säger att det totala värdet av ett företag är oberoende av 
hur det är finansierat (Modigliani & Miller 1958). Detta kan beskrivas med följande ekvation, 
där 𝑉! är ett företag utan skulder och 𝑉! är ett företag med skulder.  
 

𝑉!   =   𝑉! 
 
Ekvationen innebär att fördelningen mellan eget kapital och skulder inte påverkar företagets 
värde, och att företag därför inte har något att vinna på att ha en viss kapitalstruktur. 
Förklaringen till detta är att även om en högre skuldsättning ökar risken i företaget antas 
rationella investerare kompensera för denna risk genom att sänka sin risk på annat håll. Om 
istället investerarna föredrar en högre risk förväntas de å andra sidan att själva skuldsätta sin 
aktiedepå i motsvarande grad för att på så vis själva skapa en hävstångseffekt. Skulle 
företagsledningen förändra företagets kapitalstruktur skulle detta alltså inte påverka 
aktieägarna, eftersom de förväntas kompensera för aktiens risk på andra sätt (Hillier et al. 
2013). 
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Modigliani och Millers andra proposition säger att den förväntade avkastningen på eget 
kapital är positivt relaterad till skuldsättningen eftersom risken ökar med en ökad 
skuldsättning (Modigliani & Miller 1958). Den ökade risken gör att aktieägarnas 
avkastningskrav ökar. Aktieägarnas förväntade avkastning på eget kapital är denna linjära 

funktion av förhållandet: skulder/eget kapital (!
!
): 

 

𝑅! =   𝑅!   +   
𝐵
𝑆     (𝑅! −   𝑅!) 

 
𝑅! är kostnaden för eget kapital, 𝑅! är kostnaden för eget kapital i ett obelånat företag och 𝑅! 
är kostnaden för lånat kapital. Berk och DeMarzo (2014) menar att Modigliani och Millers 
båda propositioner bygger på antaganden om en perfekt kapitalmarknad, där det inte finns 
skatter, transaktionskostnader eller andra avgifter. Privatpersoner förväntas kunna låna till 
samma ränta som företagen och det råder symmetrisk information, det vill säga att alla 
marknadsaktörer har tillgång till samma information. Berk och DeMarzo (2014) menar att de 
båda propositionerna bygger på värdekonservationsprincipen, som de beskriver på följande 
sätt: 
 

“With perfect capital markets, financial transactions neither add nor destroy 
value, but instead represent a repackaging of risk (and therefore return)”.  

 
(Berk & DeMarzo 2014, s. 499) 

 

2.1.2 Trade-off teorin 

Empiriska observationer som utmanade antagandet om att kapitalmarknaderna är perfekta 
gjorde dock att irrelevansteorin kritiserades av bland andra Kraus och Litzenberger under 
1970-talet. Kraus och Litzenberger (1973) menade att det finns två viktiga aspekter som 
Modigliani och Miller bortsåg ifrån, skatter och konkurskostnader. Eftersom företag i de 
flesta fall var skyldiga att betala skatt på sin vinst fanns det incitament för företaget att 
skuldsätta sig för att på så vis låta räntebetalningarna minska den vinst som skulle beskattas. 
De finansiella riskerna av att gå i konkurs var välkända vid denna tidpunkt, men Kraus och 
Litzenberger menade att även omkostnaderna av att företag hamnade i finansiella svårigheter 
hade underskattats. Om företag hamnade i finansiella svårigheter blir de ofta tvingade att 
anlita revisorer, jurister och andra experter som är förknippade med stora kostnader även om 
företaget lyckas överleva. Dessutom uppstår ofta indirekta kostnader i form av att exempelvis 
kunder, leverantörer och anställda oroas av konkursrisken och därför väljer att undvika 
företaget. Kraus och Litzenberger menade därför att företag hade ett intresse av att balansera 
skattefördelarna mot kostnaderna av att hamna i finansiella svårigheter och att varje företag 
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hade en optimal kapitalstruktur där företagsvärdet maximerades (Kraus & Litzenberger 1973). 
Dessa samband sammanfattades i trade-off teorin som kan beskrivas på följande sätt. 𝑉! är 
företagets värde vid skuldsättning, 𝑉!   är företagets värde utan skuldsättning och NV är 
nuvärde. 
 

𝑉! =   𝑉!   + 𝑁𝑉(𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑓ö𝑟𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛  𝑎𝑣  𝑟ä𝑛𝑡𝑜𝑟)
− 𝑁𝑉(𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟  𝑎𝑣  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎  𝑠𝑣å𝑟𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟) 

 
(Berk & DeMarzo 2014, s. 550)  
 
På 1970-talet påbörjades en debatt om de finansiella marknadernas effektivitet efter att Famas 
(1970) artikel om den effektiva marknadshypotesen publicerats. Den tydligaste kritiken mot 
den effektiva marknadshypotesen kom inte förrän på 1980-talet, av exempelvis Banz (1981). 
Kraus och Litzenberger var därför tidiga när de redan 1973 kritiserade de antaganden om 
perfekta kapitalmarknader som även den effektiva marknadshypotesen bygger på. 
 

2.1.3 Agent-teorin 

Jensen och Meckling (1976) kom också att kritisera irrelevans-teorin då de med en 
utgångspunkt i agent-teorin menade att aktieägarna, långivarna och företagsledningen ibland 
kan ha motstridiga incitament när det gäller företagets kapitalstruktur. För det första uppstår 
en intressekonflikt mellan aktieägare och långivare i form av ett tillgångssubstitutionsproblem 
då företaget riskerar att hamna i konkurs. Vid en konkurs får långivarna oftast tillbaka en del 
av det investerade kapitalet genom att företaget till exempel likviderar sina tillgångar, medan 
aktieägarna istället förlorar hela det investerade kapitalet. Vid en konkursrisk har därför 
aktieägarna mycket lite att förlora och gynnas därför av att öka risken i sina investeringar om 
det finns en chans att dessa kan rädda företaget. Eftersom långivarna har rätt till kvarvarande 
tillgångar vid en konkurs har de å andra sidan endast incitament att utföra investeringar i de 
fall då nuvärdet av avkastningen kompenserar för risken. En rationell långivare är enligt 
Jensen och Meckling medveten om detta problem och kommer därför att kräva en högre 
ränta, vilket ökar företagets kostnader av skuldsättning (Jensen & Meckling 1976).  
 
Ytterligare en kostnad som Jensen och Meckling (1976) lyfte fram hade en grund i det 
överhängande skuldproblemet. Det överhängande skuldproblemet handlade om att 
aktieägarna missgynnas av att finansiera investeringar med eget kapital om företaget riskerar 
konkurs. Om företaget har skulder som överstiger tillgångarna har aktieägarna förlorat hela 
sitt investerade kapital, och för att återigen kunna öka det egna kapitalet måste företaget först 
öka tillgångarna till en nivå som motsvarar företagets skulder. Att öka företagets tillgångar till 
denna nivå är dock något som bara gynnar långivarna, eftersom de då får en större summa 
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tillgångar att likvidera vid konkursen. Även om investeringarna hade ansetts vara lönsamma 
under normala omständigheter har aktieägarna på grund av det överhängande skuldproblemet 
incitament till att undvika att finansiera nya investeringar om företaget riskerar konkurs. Detta 
gör att företagets kapital inte används optimalt och skapar ännu en skuldsättningskostnad som 
påverkar företags kapitalstruktur (Jensen & Meckling 1976). 
 
Slutligen argumenterade Jensen och Meckling (1976) för att det även fanns en fördel med 
skuldsättning som hade en grund i den fria kassaflödeshypotesen. Enligt den fria 
kassaflödeshypotesen har företagsledningen ofta en benägenhet att göra olönsamma 
investeringar i tider då företaget har ett stort fritt kassaflöde. Förklaringen till detta är att 
företagsledningar ofta har incitament som skiljer sig från aktieägarnas. Till exempel har 
empiriska studier visat att företagsledningen ofta ägnar sig åt imperiebyggande, vilket innebär 
att de prioriterar tillväxt framför lönsamhet. Anledningen till detta beteende är att 
företagsledare i större företag ofta får högre löner och mer prestige, vilket skapar incitament 
till att öka företagets storlek på bekostnad av lönsamheten. Genom att öka skuldsättningen i 
förhållande till det egna kapitalet kan företaget dock minska det fria kassaflödet genom 
regelbundna räntebetalningar och därigenom begränsa företagsledningens handlingsutrymme 
och minska andelen olönsamma investeringar (Jensen & Meckling 1976). Även om Jensen 
och Mecklings agent-teori kan ses som en kritik mot irrelevans-teorins antagande om perfekta 
kapitalmarknader så finns det inga motsättningar mellan agent-teorin och trade-off teorin. De 
båda teorierna kan därför kombineras (Berk & DeMarzo 2014). 
 

2.1.4. Pecking order-teorin 

Nästa teori som fick ett stort genomslag i forskningen om kapitalstruktur var Myers och 
Majlufs (1984) pecking order-teori, som menade att företag föredrog att finansiera sig i första 
hand med interna medel, i andra hand med skulder och i tredje hand med emission av aktier. 
Myers och Majluf (1984) förklarade detta med att det finns en informationsasymmetri mellan 
företagsledning och externa investerare som gör att företagsledningen kan utnyttja tillfällen då 
de anser att företagets aktie är över- eller undervärderad. Om aktien är undervärderad har de 
nuvarande aktieägarna, och då även företagsledningen, incitament att undvika 
aktieemissioner, eftersom de nuvarande aktieägarna då skulle förlora en del av de framtida 
vinsterna som istället skulle gå till nya aktieägare. Om aktien är övervärderad har å andra 
sidan de nuvarande aktieägarna incitament att göra aktieemissioner, eftersom kapitalet då kan 
anskaffas relativt billigt med avseende på att de framtida vinsterna antas vara lägre än vad de 
nya aktieägarna förväntar sig.  
 
Myers och Majluf (1984) menar dock att en rationell investerare är medveten om dessa 
incitament och därför kommer att kräva ett lägre pris. Detta ökar företagets kostnader för att 
emittera aktier och gör enligt Myers och Majluf att ett snedvridet urval uppstår där 
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finansiering via eget kapital är dyrare än finansiering via skulder. Vid belåning finns 
visserligen också denna form av snedvridna urval eftersom företaget har mer kunskap om 
företagets risk än långivarna, men det snedvridna urvalet blir ändå mindre på grund av att det 
är lägre risk att låna ut pengar till ett företag än att köpa dess aktier.  
 
Om företaget finansierar sin verksamhet genom interna medel uppstår dock inte någon 
informationsasymmetri som kan skapa ett snedvridet urval, vilket gör att finansiering via 
interna medel är mest fördelaktigt. Myers och Majluf menade att denna effekt var så 
betydande att den överskuggade de förklaringar som tidigare teorier hade presenterat. Istället 
för att hitta en optimal kapitalstruktur där olika faktorer vägdes mot varandra menade Myers 
och Majluf istället att företag undvek finansiering via eget kapital, och föredrog finansiering 
genom interna medel framför skuldsättning. Denna ”hårda” tolkning av 
informationsasymmetrins betydelse har dock gjort att teorin har fått kritik av bland andra 
Frank och Goyal (2007), som menar att informationsasymmetrin endast är en av flera 
betydelsefulla variabler som kan förklara företags kapitalstruktur. Även om pecking order-
teorin ansågs stämma överens med många empiriska observationer under 1970- och 1980-
talet ökade antalet observerade avvikelser från teorin under 1990-talet och framåt (Frank & 
Goyal 2007). En förklaring till detta är enligt Frank och Goyal (2007) att de finansiella 
marknaderna utvecklades snabbt under denna tidsperiod samtidigt som 
informationsasymmetrin mellan företag och investerare blev allt mindre. 
Informationsasymmetrin har därför endast en begränsad förmåga att förklara företags 
kapitalstruktur idag.  
 

2.2 Aktielikviditet 

I detta avsnitt beskrivs aktielikviditet där olika definitioner presenteras, aktielikviditetens 
effekter beskrivs liksom det samband som aktielikviditet har till kapitalstruktur och trade-off 
teorin. Till sist presenteras de tre aktielikviditetsmått som studien använder sig av, Amihuds 
illikviditet, effective spread och quoted spread.  
 

2.2.1 Definition av aktielikviditet 

Ett företags aktielikviditet avgör hur lätt eller svårt det är att köpa eller sälja en aktie för 
gällande aktiekurs vid en viss tidpunkt. Graden av aktielikviditet kan mätas genom att 
undersöka frånvaron av likviditet, exempelvis kostnaden av en omedelbar affär i ett 
värdepapper över börsen. Där står investeraren som vill handla med ett värdepapper inför ett 
val. Antingen kan en affär göras omedelbart med den nuvarande köp- och säljkursen, eller så 
kan ett mer fördelaktigt pris väntas in. Både köp- och säljkursen innehåller en eftergift som 
både en köpare och säljare får betala för att göra en affär omedelbart. Om en aktie exempelvis 
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har en köpkurs på 100 kr och en säljkurs på 101 kr så får säljaren av aktien 100 kr per aktie i 
ersättning medan köparen får betala 101 kr för aktien. Kronan som utgör mellanskillnaden är 
aktiens spread. Spread kan därför ses som ett naturligt mått för illikviditet (Amihud & 
Mendelson 1986).    
 
Någon entydig definition på likviditet verkar inte finnas. Här visas några olika exempel på 
definitioner av likviditet. Aitken och Comerton-Forde definierar likviditet som  “... the ability 
to convert shares into cash (and the converse) at the lowest transaction costs.” (Aitken & 
Comerton-Forde 2003, s. 45). Sharma och Paul beskriver likviditet på följande sätt: 
“Liquidity is the degree to which an asset can be bought or sold in the market without 
affecting its price.” (Sharma & Paul 2015, s. 84) och Pástor och Stambaugh gör denna 
beskrivning:  “...the ability to trade large quantities quickly, at low cost, and without moving 
the price.” (Pástor & Stambaugh 2003, s. 644) Ett värdepapper med hög likviditet har därför 
en högre handelsvolym och mjukare kursrörelser än ett värdepapper med låg likviditet, 
eftersom aktiekursen inte påverkas lika mycket av den handel som sker. 
 

2.2.2 Aktielikviditetens effekter 

På en värdepappersmarknad är likviditeten en faktor som påverkar handeln. Främst påverkas 
aktörerna på marknaden som handlar med värdepapper av likviditeten, och börserna som 
sköter infrastrukturen för handeln med värdepapper. Men likviditeten på marknaden har även 
andra samband, där ett exempel är att den påverkar kapitalkostnaden. Investerare behöver inte 
bara kompensation för den risk de tar, de justerar även förväntningen på avkastning mot 
transaktionskostnaden (Stoll & Whaley 1983). Ett exempel på detta visar Amihud och 
Mendelson (1986) som menar att högre transaktionskostnader för mindre likvida aktier kan 
associeras till att investerare kräver en högre avkastning, och därför har en högre 
kapitalkostnad. Deras studie visade att en procents ökning i skillnaden mellan köp- och 
säljkurs ger 0,21 procents riskjusterad överavkastning per månad. Att transaktionskostnaden 
är lägre vid högre aktielikviditet kan skapa incitament för investerare att handla i likvidare 
aktier framför illikvidare. 
 

2.2.3 Relationen till kapitalstruktur 

Ett värdepapper som lätt kan säljas har hög likviditet (Lipson & Mortal 2009). Det är även 
lättare för en bank att genomföra en nyemission i en likvid marknad än i en illikvid marknad, 
vilket gör att banken kan ta ut lägre avgifter för sitt arbete (Butler, Grullon & Weston 2005). 
Därför ska mindre likvida och mer svårsålda aktier ha högre kostnader för finansiering av eget 
kapital (Hennesy & Whited 2005). Det leder till att företag med mer likvida aktier har lägre 
kostnader för eget kapital än mindre likvida företag, som en följd av att mer likvida företags 
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aktier lättare kan säljas på marknaden. En koppling kan därför göras mellan aktielikviditet och 
trade-off teorin. I den mån företag avväger skattefördelarna med skuldsättning mot 
kostnaderna för konkursrisken, bör en högre aktielikviditet minska alternativkostnaden och 
istället skapa incitament till att öka andelen eget kapital. Företag med likvida aktier bör därför 
ha en lägre skuldsättningsgrad än företag med illikvida aktier (Lipson & Mortal 2009). 
 
Eftersom aktier med en större spread har en högre kapitalkostnad bör investerare kräva en 
högre avkastning för att investera i dessa. Det skapar incitament för företagsledningen att öka 
likviditeten i aktien för att minska kapitalkostnaden. Om företaget har en finansiell policy för 
att öka likviditeten kan detta öka företagets värde. Några exempel på åtgärder som används 
för att öka aktielikviditeten är att se till att handeln sker på en börs istället för att söka kapital 
från ett fåtal investerare (private placement), att notera företaget på en mer likvid börs eller 
aktielista, samt att införa en mer frekvent informationsgivning (Amihud & Mendelson 1986). 
När aktien är noterad på en börs kan en aktiesplit vara ett sätt att öka likviditeten i handeln. 
En aktiesplit tenderar att öka aktiviteten i handeln, vilket ökar likviditeten i aktien, reducerar 
informationsassymetrin och minskar sannolikheten för insiderhandel (Fang, Kaigou & 
Jinghan 2008). 
 
Teorin av Lipson och Mortal (2009) om att det finns en negativ relation (ökad likviditet ger 
lägre skuldsättningsgrad) mellan likviditet och kapitalstruktur innebär i praktiken att företag 
som har mer likvida aktier föredrar eget kapital framför skuldsättning i kapitalstrukturen, 
d.v.s. skuldsättningsgraden blir lägre. De empiriska resultaten visar däremot både skillnader 
och likheter i aktielikviditetens samband med kapitalstrukturen mellan olika länder. Sharma 
och Paul (2015) menar exempelvis att det finns skillnader mellan utvecklade ekonomier och 
tillväxtmarknader. Några exempel på faktorer som är vanligare i tillväxtmarknadsekonomier 
är ett mer koncentrerat ägarskap, större informationsasymmetri och familjeägda företag. När 
företagens förutsättningar är annorlunda i en tillväxtmarknad är det inte givet att relationen 
mellan aktielikviditet och kapitalstruktur håller (Sharma & Paul 2015). Deesomsak, Paudyal 
och Pescetto (2004) undersökte ett flertal faktorer som var avgörande för företags 
kapitalstruktur i Australien, Thailand, Malaysia och Singapore. Slutsatsen blev att 
kapitalstrukturen visserligen påverkas av företagsspecifika faktorer, men att den 
landsspecifika miljön som företaget befinner sig i också har stor betydelse. Dessutom fanns 
det stora skillnader i hur viktiga de enskilda företagsspecifika faktorerna var mellan olika 
länder (Deesomsak, Paudyal & Pescetto 2004). 
 

2.2.4 Studiens aktielikviditetsmått 

Studien använder sig av tre mått för att undersöka aktielikviditeten hos företag, Amihuds 
illikviditet, effective spread och quoted spread. Det som har styrt valen av mått är dels 
tillgången på data för måtten, och dels att måtten har visat sig vara lämpliga för att mäta 
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likviditet i tidigare studier. Till skillnad från måtten för skuldsättningsgrad finns ett flertal 
mått som kan användas för att mäta aktielikviditet. Aitken och Comerton-Forde (2003) menar 
att aktielikviditet är lättare att definiera än att mäta. En studie visade exempelvis att det finns 
68 olika mått på aktielikviditet, och att det inte finns någon enighet om vilket som är det bästa 
(Aitken & Winn 1997 se Aitken och Comerton-Forde 2003, ss. 46-47). De studier som 
tidigare har undersökt sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur har använt tre till 
fem olika mått för aktielikviditeten (Lipson & Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 
2011; Haddad 2012; Sharma & Paul 2015).  
 
Grovt sett kan likviditetsmåtten delas in i två grupper, tradebaserade mått och orderbaserade 
mått (Aitken & Comerton-Forde 2003). Måtten mäter olika typer av kostnader, direkta och 
indirekta tradingkostnader. De direkta kostnaderna mäts genom köp- och säljkursen och de 
indirekta mäts genom prispåverkan. Tradebaserade mått mäter prispåverkan och är ett indirekt 
mått, medan en mätning av köp- och säljkursen är ett direkt mått som talar om kostnaden för 
en omedelbar affär (Lesmond 2005).  
 
Fördelen med tradebaserade mått är tillgängligheten och att de är enkla att beräkna. Bland 
tradebaserade mått finns exempelvis variabler som antal affärer, handelsvolym och 
handelsvärde. Det största problemet med dessa mått är att de snarare mäter vad som har 
handlats historiskt och behöver inte vara ett mått på framtida handel (Aitken & Comerton-
Forde 2003). Exempelvis kan ny information från ett företag göra att det blir stor handel en 
viss dag, vilket inte säger någonting om kostnaderna för att göra en omedelbar affär. Med 
tanke på denna kritik begränsar vi antalet tradebaserade mått till ett, Amihud´s illikviditet. 
Måttet har använts av flera forskare som undersökt sambandet mellan likviditet och 
kapitalstruktur (Lipson & Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; Haddad 2012; 
Sharma & Paul, 2015). En presentation av hur en beräkning av måttet görs visas i avsnitt 
3.3.1. Eftersom måtten är av olika karaktär (direkta och indirekta kostnader) i de två 
grupperna är det ändå relevant att få med båda gruppernas aspekter av likviditet i studien.    
 
De orderbaserade måtten fångar upp kostnaden med att göra en omedelbar affär på ett bättre 
sätt (Aitken & Comerton-Forde 2003). Denna kostnad uppstår då aktörerna vill göra en affär 
utan att vänta på att en motpart accepterar samma pris, och mäts genom skillnaden på köp- 
och säljkursen i form av aktiens spread. Genom att sätta aktiens spread i relation till 
aktiekursen kan likviditeten jämföras mellan olika aktier.  
 
Spreadmåtten är bättre mått för mindre investerare än för större investerare. Orsaken är att 
flera nivåer i orderdjupet än de översta nivåerna som köp- och säljkursen anger behöver 
granskas för att uppskatta kostnaden på ett bättre sätt för stora investerare. Det blir alltså 
dyrare för en större investerare att göra en större affär än för en mindre investerare att göra en 
mindre affär än vad likviditetsmåtten anger (Aitken & Comerton-Forde 2003). Däremot kan 
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större investerare dock använda strategier som att köpa eller sälja mindre volymer åt gången 
för att komma runt den högre kostnaden. Om större investerare använder sådana strategier kan 
likviditetsmåtten vara bättre anpassade även för de större investerarna. De orderbaserade 
måtten mäter aktielikviditeten bättre med avseende på omedelbara affärer jämfört med de 
tradebaserade måtten. Därför har två orderbaserade mått valts för denna studie, effective 
spread och quoted spread. En presentation av hur en beräkning av måtten görs visas i avsnitt 
3.3.2 och 3.3.3. De har använts av Lipson & Mortal (2009) som studerade amerikanska 
företag, men har inte kunnat användas i tidigare studier av tillväxtmarknader då tillgången på 
data för spread har varit bristfällig där (Haddad 2012; Sharma & Paul 2015). 
 

2.3 Tidigare studier av aktielikviditet och kapitalstruktur 

Sammanfattningvis visar dessa studier att teorin av Lipson och Mortal (2009) visar på olika 
empiriska resultat. Lipson och Mortal (2009) som undersökte USA och Udomsirikul, Seksak 
och Pornsit (2011) Thailand ger stöd för teorin, medan studien av Sharma och Paul (2015) 
från Indien samt Haddad (2012) från Jordanien inte ger något stöd. Därmed visas att det finns 
nationella variabler som möjligen kan förklara skillnaderna. Här följer en sammanfattning av 
studiernas resultat. 
 

2.3.1 Lipson och Mortal (2009) 

Teorin säger att ökad likviditet ger lägre skuldsättningsgrad i sambandet mellan aktielikviditet 
och kapitalstruktur. Det innebär att företag som har mer likvida aktier föredrar eget kapital 
framför skuldsättning i kapitalstrukturen, så skuldsättningsgraden blir lägre hos likvidare 
företag. Lipson och Mortal undersökte sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur 
hos amerikanska företag under tidsperioden 1986-2006. Resultatet visade att företag med 
högre likviditet hade en övervikt åt eget kapital i kapitalstrukturen, vilket mättes i form av en 
lägre skuldsättningsgrad. Aktielikviditeten var därför en signifikant variabel som påverkade 
kapitalstrukturen i amerikanska företag. 
 

2.3.2 Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011)  

Udomsirikul, Seksak och Pornsit undersökte sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur hos thailändska företag under 2002-2008. Precis som Lipson och Mortal fann 
Udomsirikul, Seksak och Pornsit ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur. Detta 
trots att Thailand har en dominerande bankutlåning, en högre ägarskapskoncentration och en 
mindre sofistikerad aktiemarknad än USA. Att Thailand är ett tillväxtland och har mindre 
utvecklade finansiella marknader än USA påverkade alltså inte sambandet mellan 
aktielikviditet och kapitalstruktur. 
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2.3.3 Haddad (2012) 

Haddad studerade om det fanns ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i 
Jordanien. Studien undersökte industriföretag som var noterade på Ammanbörsen under 
2000-2009, totalt 38 st. Resultaten visade inte på någon signifikant relation mellan de tre 
använda likviditetsmåtten och de två måtten för skuldsättningsgrad. Studien kunde därför inte 
hitta stöd för ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur för industriföretag i 
Jordanien. 
 

2.3.4 Sharma och Paul (2015) 

Sharma och Paul undersökte 500 företag på Bombaybörsen i Indien under tidsperioden april 
2003 - mars 2011. De studerade om det fanns en relation mellan företags aktielikviditet och 
kapitalstruktur. Företag som hade mer likvida aktier förväntades ha en lägre 
skuldsättningsgrad. Studiens empiriska resultat motsäger detta. Som en förklaring anges att 
företag på den indiska marknaden väljer kapitalstruktur främst baserat på tillgängligheten av 
lånat kapital snarare än en avvägning mellan belåning och eget kapital. Andra faktorer som 
enligt Sharma och Paul kan förklara frånvaron av ett samband mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur är att Indien har ett mer koncentrerat ägarskap samt fler familjeägda företag 
jämfört med USA. 
 

2.4 Andra faktorer som påverkar kapitalstruktur 

I detta avsnitt presenteras de övriga variabler som ingår i studiens ena regressionsmodell (se 
avsnitt 3.7.4). Faktorerna har introducerats i inledningskapitlet och beskrivs nu mer i detalj. 
Gemensamt för faktorerna är att de har ett samband med företags kapitalstruktur. 
 

2.4.1 Storlek                         

Enligt trade-off teorin finns det ett positivt samband mellan företags storlek och 
skuldsättningsgrad, vilket också har bekräftats av exempelvis Ozkan (2001). Förklaringen till 
detta är att större företag är mer diversifierade än mindre företag, vilket därmed minskar 
sannolikheten för större företag att gå i konkurs. På grund av detta kan företagsstorlek också 
ses som ett inverterat mått på kreditrisk (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). Den lägre 
kreditrisken hos större företag sänker de riskkostnader som är förknippade med skuldsättning. 
Andra fördelar större företag har jämfört med mindre är att de har bättre tillgång till 
obligationsmarknaden samt att de har mindre volatila kassaflöden. Dessa förutsättningar gör 
att de större företagen tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad än mindre företag. En bättre 
tillgång till obligationsmarknaden gör att större företag ges bättre möjligheter att ta upp lån, 
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medan mer stabila kassaflöden ökar den finansiella förutsägbarheten och lämpar sig bra för 
regelbundna räntebetalningar, vilket underlättar för belåning. Det är dessutom mer sannolikt 
att större företag ger ut mer information till långivare, vilket leder till lägre 
övervakningskostnader (Fama & Jensen 1983). Företagsstorleken anses därför ha ett positivt 
samband med skuldsättningsgraden, det vill säga att större företag har en högre 
skuldsättningsgrad (Lipson & Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; Haddad 
2012; Haron, Ibrahim K, Nor & Ibrahim I 2013; Sharma & Paul 2015). 
 

2.4.2 Lönsamhet 

Förhållandet mellan rörelseresultat (EBIT) och totala tillgångar används som ett mått för 
lönsamhet. En negativ relation mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad är förväntat, och 
detta beror på att amorteringar oftare görs vid högre lönsamhet (Rao, 1989). Amorteringar ger 
en lägre skuldsättningsgrad, vilket gör att företagets lönsamhet förväntas ha ett negativt 
samband med skuldsättningsgraden. Enligt pecking-order teorin används intern finansiering i 
första hand vid kapitalanskaffning eftersom det finns en informationsasymmetri mellan 
företagsledare och investerare. Genom att de har större möjlighet att använda interna medel 
vid finansiering av investeringar kan lönsamma företag undvika skuldsättning och därmed 
öka andelen eget kapital utan att använda sig av aktieemissioner (Udomsirikul, Seksak & 
Pornsit 2011). Ytterligare en orsak till att lönsamma företag har lägre skuldsättning är att 
företag undviker att ta in externt kapital om detta leder till att ägarskapet av företaget späs ut. 
Mer lönsamma företag har därför en högre andel eget kapital och en lägre andel skulder i sin 
kapitalstruktur (Lipson & Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). 
 

2.4.3 Tillväxt 

Jensen (1986) menar att de agent-kostnader som är förknippade med ett stort fritt kassaflöde 
är lägre i företag som har bättre tillväxtmöjligheter. Företag med lägre tillväxt har annars 
incitament att öka skuldsättningen vid ett stort fritt kassaflöde för att minska risken att 
företagsledningen gör olönsamma investeringar. I tillväxtföretag är dock inte denna risk lika 
stor vilket gör att en högre tillväxt vanligtvis hör samman med en lägre skuldsättningsgrad. 
Höga tillväxtmöjligheter skapar dessutom incitament för att investera i mer riskabla projekt, 
vilket ökar kreditrisken i företaget (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). En högre kreditrisk 
ökar kapitalkostnaderna av skulderna eftersom långivarna kommer att kräva en ränta som 
motsvarar den förhöjda risken. Detta gör att företag med större tillväxtmöjligheter har 
incitament till att i större utsträckning finansiera sina investeringar genom eget kapital framför 
skuldfinansiering, jämfört med företag med små tillväxtmöjligheter. Ytterligare ett incitament 
för tillväxtföretag att använda eget kapital är att tillväxtföretag tenderar att ha en högre 
volatilitet i sitt kassaflöde vilket gör det svårare att förbinda sig till regelbundna 
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skuldkostnader i form av räntor och amorteringar. Ett negativt samband mellan tillväxt och 
kapitalstruktur (högre andel eget kapital) har observerats i ett flertal studier, exempelvis 
Frieder och Martell (2006), Lipson och Mortal (2009) och Udomsirikul, Seksak & Pornsit 
2011).              
 

2.4.4 Tillgångsstruktur     

Eftersom materiella tillgångar behåller sitt värde om företaget går i konkurs har företag med 
en stor andel materiella tillgångar också lägre lånekostnader enligt trade-off teorin (Krauz & 
Litzenberger 1973). En hög andel materiella tillgångar i tillgångsstrukturen har dessutom 
fördelen att borgenärer kan använda materiella tillgångar som säkerhet vid lån, vilket ökar 
företagets möjlighet till lånefinansiering (Rajan & Zingales 1995). Agent-teorin menar att 
företag med hög skuldsättning tenderar att göra sina investeringar på ett icke-optimalt sätt 
(Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). Ett högre risktagande gör att långivarna missgynnas 
och de kan därför kräva mer säkerheter för att låna ut pengar (ibid). Om inte företagen ge mer 
säkerheter (i form av exempelvis materiella tillgångar) får de istället betala högre 
lånekostnader. Det finns empiriskt stöd för ett positivt samband mellan tillgångsstrukturen 
(högre andel materiella tillgångar) och skuldsättningsgraden i studier som exempelvis Alti 
(2006) och Bougatef & Chicti (2010). 
 

2.5 Hypoteser             

Efter en genomgång av tidigare studier om kapitalstruktur och aktielikviditet kan studiens 
hypoteser ställas upp. Hypoteserna följer resultatet från Lipson och Mortals teori där 
förväntningen är att företag med högre aktielikviditet har en högre andel eget kapital i 
kapitalstrukturen, vilket mäts i form av en lägre skuldsättningsgrad (Lipson & Mortal 2009).  
 
De avvikande empiriska resultaten har tidigare kommit från studier i tillväxtländer. Haddad 
(2012) studerade företag i Jordanien och Sharma och Paul (2015) studerade företag i Indien, 
och till skillnad från Udomsirikul, Seksak & Pornsit (2011) kunde ingen av dem hitta något 
samband som kunde bekräfta Lipson och Mortals (2009) slutsatser. De baltiska länderna kan 
anses vara tillväxtländer (Bistrova, Lace & Peleckienė 2011), vilket gör att det inte går att 
bortse från att avvikande resultat är tänkbara i Baltikum. Däremot finns en osäkerhet eftersom 
antalet gjorda studier totalt sett är relativt få. Det bör poängteras att de likviditetsmått som har 
använts i tidigare studier skiljer sig åt mellan studien av Lipson och Mortal (2009) och 
studierna på tillväxtmarknaderna (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; Haddad 2012; 
Sharma & Paul 2015), vilket delvis beror på att de senare inte hade tillgång till spread-data. 
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Vid ett test av sambanden mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad för Sverige, Danmark 
och Baltikum används följande hypoteser (hypotes 1-3): 
 
H1: Det finns ett negativt samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i Sverige.  
 
H2: Det finns ett negativt samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i Danmark.  
 
H3: Det finns ett negativt samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i Baltikum.  
 
Efter att hypotes 1-3 har undersökts görs jämförelser mellan Sverige, Danmark och Baltikum. 
Eftersom tidigare studiers resultat har visat att sambandet mellan aktielikviditet och 
skuldsättningsgrad saknas främst i tillväxtländer är förväntningen att aktielikviditeten i 
Sverige och Danmark bidrar mer till att förklara skuldsättningsgraden än vad den gör i 
Baltikum och att det inte finns någon signifikant skillnad mellan Danmark och Sverige. 
 
Vid ett test av skillnader i sambandet mellan Sverige, Danmark och Baltikum används därför 
följande hypoteser (hypotes 4-6): 
 
H4: Aktielikviditeten har större negativ påverkan på skuldsättningsgraden i Sverige än i 
Baltikum. 
 
H5: Aktielikviditeten har större negativ påverkan på skuldsättningsgraden i Danmark än i 
Baltikum. 
 
H6: Aktielikviditetens påverkan på skuldsättningsgraden visar ingen signifikant skillnad 
mellan Sverige och Danmark. 
 
De regressionsmodeller som används för att besvara hypotes ett till sex beskrivs i avsnitt 3.7.4 
och 3.7.5. Med negativt samband avses att teorin av Lipson och Mortal (2009) stämmer, alltså 
har företag med hög aktielikviditet en låg skuldsättningsgrad. En signifikansnivå på fem 
procent används för att testa hypoteserna ett till sex. Om ett test på hypotes ett till tre kan 
godtas så innebär att det finns ett negativt samband mellan aktielikviditet och 
skuldsättningsgrad. Hypotes fyra och fem kan godtas om testet visar en signifikant skillnad 
mellan länderna, medan hypotes sex kan godtas om testet inte visar någon signifikant skillnad 
mellan länderna. 
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2.6 Analysmodell 

 
Analysmodellen består av den oberoende variabeln aktielikviditet, den beroende variabeln 
kapitalstruktur och den modererande variabeln landstillhörighet. I enlighet med tidigare 
studier förutsätts att aktielikviditet påverkar kapitalstrukturen negativt (Lipson & Mortal 
2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). Måttet som används för att mäta kapitalstruktur 
är bokförd skuldsättningsgrad där motiveringar till valet presenteras i avsnitt 3.4.3, 
och måtten som används till att undersöka aktielikviditet är quoted spread effective spread 
och Amihuds illikviditet där motiveringarna beskrivs i avsnitt 3.3.4. 
 
 
     Aktielikviditet                                          Kapitalstruktur 
 
 
 

                  
 
                   Landstillhörighet 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1. Analysmodell. Aktielikviditet utgör den oberoende variabeln, kapitalstruktur den beroende variabeln 
och landstillhörighet en modererande variabel. Variabeln landstillhörighet kan i denna studie anta värdena 
Sverige, Danmark och Baltikum. 
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för hur sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur kommer att studeras hos de undersökta företagen i Sverige, Danmark och 
Baltikum. En kvantitativ studie utförs där sekundärdata hämtas från webbplatserna 
nasdaqomxnordic.com och nasdaqomxbaltic.com. Regressionsanalys används som 
analysmetod för att undersöka signifikansen i sambanden mellan aktielikviditet och 
skuldsättningsgrad. För att kunna besvara uppsatsens hypoteser utförs regressioner först för 
varje land, och sedan utförs jämförande regressioner mellan länderna. 
 

3.1 Urval 

I detta avsnitt beskrivs motiveringar till studiens urval som berör de val som har gjorts med 
avseende på valet av länder och valet av tidsperiod. Till sist beskrivs de avgränsningar som 
gjorts där exempelvis studiens företag skall vara börsnoterade, företag från den finansiella 
sektorn utesluts och endast den mest omsatta aktien studeras när flera aktieslag finns. 
 

3.1.1 Val av länder 

I studien undersöks börsföretag i Sverige, Danmark och Baltikum som är noterade på 
börsernas huvudlistor. Huvudskälet till att länderna Sverige och Danmark har valts är att 
bekräfta teorin om att aktielikviditeten påverkar kapitalstrukturen hos företag i utvecklade 
länder. Det finns dock institutionella skillnader som gör att de samband som gäller i USA inte 
kan förutsättas gälla också i de nordiska länderna (Fan, Titman & White 2010). Samtidigt kan 
det heller inte uteslutas att Sverige och Danmark uppvisar olikheter i sambandet mellan 
aktielikviditet och kapitalstruktur.  
 
Huvudskälet till att de baltiska länderna har valts är att de kan anses vara tillväxtländer 
(Bistrova, Lace & Peleckienė 2011), vilket gör att resultaten kan förväntas att avvika från de 
utvecklade länderna. Tidigare studier på området har studerat tillväxtländer som Jordanien, 
Indien, och Thailand. Dessa länder skiljer sig från de baltiska länderna på flera punkter, inte 
minst vad gäller den ekonomiska utvecklingen. Trots detta brukar dock de baltiska länderna 
räknas till tillväxtländerna (se exempelvis Koivu 2002). Eftersom länderna har en geografisk 
närhet till Sverige och Danmark är förhoppningen att valet av de baltiska länderna som den 
studerade tillväxtmarknaden ska möjliggöra en bättre jämförelse, även om större skillnader 
möjligtvis hade kunnat påträffas vid valet av ett mindre utvecklat tillväxtland. 
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Även tillgången till data har till viss del styrt valet av de länder som undersöks i studien. Då 
data från de svenska, danska och baltiska börserna finns allmänt tillgänglig på OMX 
webbplatser för Norden och Baltikum (Nasdaq OMX Nordic 2015; Nasdaq OMX Baltic 
2015) har det även funnits praktiska skäl att välja dessa länder. Det finns dessutom ett intresse 
av att jämföra aktielikviditet och kapitalstruktur i länder inom ett närliggande geografiskt 
område som norra Europa för att jämföra skillnader och likheter mellan länder som annars 
kan antas ha mycket gemensamt genom EU medlemskapet. Länderna är dessutom 
outforskade med avseende på studiens syfte. Nackdelen med att välja geografiskt närliggande 
länder är dock att urvalet blir mer begränsat, och möjligheten att göra andra intressanta 
jämförelser försvinner. 
 
I studien ses den baltiska börsmarknaden som en gemensam marknad då de tre baltiska 
ländernas företag handlas gemensamt på “Baltic equity list” (Nasdaq OMX Baltic 2015). För 
enkelhetens skull kan Baltikum refereras till som ett land i studien. De baltiska ländernas 
befolkning är relativt liten var för sig, men tillsammans kan de göra att jämförelsen med de 
nordiska länderna blir mer jämförbar även befolkningsmässigt. Det statistiska underlaget för 
Baltikum blir större när de tre länderna ses som en marknad, vilket gör att resultaten från de 
statistiska metoderna blir säkrare med fler antal observationer. Risken av att få ett för litet 
statistiskt underlag om varje land skulle undersökas var för sig är den främsta orsaken till att 
Baltikum ses som en marknad i studien. Att företag inkluderas från alla tre baltiska länder gör 
dessutom att studiens resultat inte riskerar att bli lika påverkat av tillfälliga faktorer som är 
knutna till landet, till exempel en viss regering. Nackdelen med att mäta alla tre baltiska 
länder gemensamt är att eventuella skillnader mellan de olika länderna inte kommer att kunna 
upptäckas.  
 
Sverige, Danmark och Baltikum har inte tidigare förekommit i någon studie av aktielikviditet 
och kapitalstruktur. De är intressanta att jämföra eftersom den baltiska börsmarknaden bör 
vara mer illikvid i jämförelse med de nordiska ländernas börsmarknader. 
 

3.1.2 Val av tidsperiod 

Studiens tidsperiod är vald till åren 2010-2014. Detta beror dels på att det är intressant att ha 
med aktuell data, och dels på tillgängligheten av data. Eftersom ingen databas med 
internationell finansiell data finns att tillgå, används Nasdaq:s webbplatser (Nasdaq OMX 
Nordic 2015; Nasdaq OMX Baltic 2015) där data finns tillgänglig för denna tidsperiod i alla 
studiens länder. I likhet med övriga studier undersökte Udomsirikul, Seksak och Pornsit 
(2011) sju år, Sharma och Paul (2015) nio år och Haddad (2012) tio år. Däremot har samtliga 
av dessa studier undersökt ett land, medan denna studie inkluderar tre länder/marknader och 
även gör en jämförelse mellan Sverige, Danmark och Baltikum.  
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3.1.3 Företagsavgränsningar 

Företagen som studeras är noterade på listorna Large Cap, Mid Cap och Small Cap på Nasdaq 
OMX Nordic i Sverige och Danmark samt på “Baltic Main List” och “Baltic Secondary List” 
på den baltiska marknaden (Nasdaq OMX Nordic 2015; Nasdaq OMX Baltic 2015). Varje 
observation utgörs av ett företag under ett år. I de fall företagen har flera olika typer av aktier 
används den mest omsatta aktien (vilket oftast är B-aktien) i studien. Det innebär att alla 
preferensaktier och flertalet av A-aktierna har eliminerats från studien för att inte ge företag 
med flera aktieslag en större vikt än de övriga företagen. Varje företag som ingår i studien 
förekommer därför endast en gång fast de har flera aktieslag. Data har hämtats för fem år för 
varje företag. I beräkningarna används ett års eftersläpning för den beroende variabeln 
bokförd skuldsättningsgrad (se avsnitt 3.7.6), vilket gör att beräkningarna görs för fyra år 
istället för fem. Ett krav som har ställts på de företag som används i studien är att data skall 
finnas tillgängligt för de aktuella åren. Om data har saknats för ett enskilt år hos ett företag 
har det uteslutits från studien, vanligtvis har företaget då inte varit börsnoterat under hela 
perioden 2010-2014. I några få fall har data funnits för alla åren men någon enstaka variabel 
har trots allt saknat data. I dessa fall har inte företaget uteslutits från studien, men det enstaka 
året där data har saknats har uteslutits. Antalet observationer för enskilda företag kan därför 
bli lägre än fyra. Antalet studerade företag är 172 i Sverige, 92 i Danmark och 54 i Baltikum. 
Det totala antalet observationer är 679 i Sverige, 356 i Danmark och 208 i Baltikum. I bilaga 
ett till tre presenteras alla de företag som ingår i studien. 
 
I likhet med tidigare studier utesluts företag i den finansiella sektorn från studien (Sharma & 
Paul 2015). Det beror på att företagen i den finansiella sektorn har en annorlunda finansiell 
struktur. Ett exempel på det är att det finns tillsynskrav för banker som inte finns i andra 
branscher. Genom att inkludera finansiella företag hade studiens resultat därför riskerat att bli 
missvisande. 
 

3.2 Datainsamling och bearbetning av data 

Den empiriska datainsamlingen görs genom webbplatserna nasdaqomxnordic.com och 
nasdaqomxbaltic.com. De data som har hämtats in har sedan sammanställts och beräknats i 
Excel. 
 

3.2.1 Aktielikviditet 

Data för studiens likviditetsvariabler i tabell 1 har samlats in från webbplatserna 
nasdaqomxnordic.com och nasdaqomxbaltic.com och länken för “historiska kurser” 
respektive ”historical”. Där har det aktuella företagets aktie under tidsperioden 2010-01-01 till 
2014-12-31 sökts fram. En Excel-fil för aktien och tidsperioden har där laddats ned. För 
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likviditetsmåtten används köpkurs, säljkurs, senast betalt kurs och total volym. Den dagliga 
absoluta avkastningen beräknas från senast betald kurs genom att ta kurs för dag t minus kurs 
för dag t-1 dividerat med kurs för dag t-1. Likviditetsmåtten Amihud´s illikviditet, quoted 
spread och effective spread beräknas sedan fram enligt beskrivningen i avsnitt 3.3. Om data 
saknas på köp- eller säljkursen för börsernas dagliga slutkurser en viss handelsdag tas dessa 
dagar bort för att få en korrekt spreadberäkning. 
 

3.2.2 Skuldsättningsgrad och kontrollvariabler 

Data för studiens variabler för skuldsättningsgrad och kontrollvariabler i tabell 1 samlas in 
från webbplatserna: nasdaqomxnordic.com -> aktier -> finansiell information och 
nasdaqomxbaltic.com -> Shares -> Baltic equity list -> “Välj aktie” -> Reports -> Financials 
(alt. Fact sheet). I tabell 1 visas vilken rad i resultat- och balansräkningen som har använts vid 
datainhämtningen för respektive mått, där åren 2010-2014 har använts. För några av företagen 
har en annan valuta än den angivna använts. I dessa fall har en omräkning av valutakurserna 
gjorts med kurser vid respektive årsskifte från webbplatsen riksbank.se -> Räntor och 
valutakurser -> Sök räntor och valutakurser (Sveriges riksbank 2015). Detta för att få alla 
måtten för respektive land i samma enhet. Måtten för skuldsättningsgrad beräknas sedan fram 
enligt beskrivningen i avsnitt 3.4 och måtten för kontrollvariablerna beräknas enligt 
beskrivningen i avsnitt 3.5.  
 
Tabell 1. Insamling av studiens variabler. Redovisning av hur inhämtad data för beräkning av måtten för 
skuldsättningsgrad och kontrollvariabler har hämtats. Enheten för svenska företag är MSEK, danska företag 
MDKK och baltiska företag MEUR.    

Typ av data Data hämtad från nasdaqomxnordic.com 
respektive  
nasdaqomxbaltic.com under rubrik: 

Bokförda skulder Totala skulder / Total Liabilities 

Bokförda tillgångar Totala tillgångar / Total Assets 

Materiella tillgångar Materiella tillgångar / Not property, plant and equipment 

Rörelseresultat före räntor och skatt 
(EBIT) 

Operating income before interest and taxes 

 

3.3 Likviditetsmått 

I denna studie finns tillgång till spread-mått och därför används de när den möjligheten ges. 
Generellt sett finns det en metodrelaterad problematik vid studier av aktielikviditet i och med 
att det finns ett flertal olika mått för att mäta denna variabel. Det finns inte heller någon 
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allmän konsensus kring vilket mått som är det mest lämpade att mäta med (Aitken & Winn 
1997 se Aitken och Comerton-Forde 2003, s. 46-47). Den väg som valdes i denna studie var 
att undersöka de vanligt använda måtten närmare ur ett teoretiskt perspektiv för att se om 
något likviditetsmått kunde vara mer lämpat för studiens syfte än andra. En annan möjlig väg 
hade varit att konstruera ett index av flera likviditetsmått som därmed kunde sammanvägas. 
Det bör dock framhållas att med andra likviditetsmått hade studiens resultat kunnat bli 
annorlunda. När det gäller likviditetsmåtten har detta en stor betydelse eftersom det finns ett 
flertal mått att välja bland. 
 
I studien används sammanlagt tre olika mått för aktielikviditet; Amihud, effective spread och 
quoted spread. Endast quoted spread kommer dock att användas för att besvara hypoteserna. 
Anledningen till att Amihud och effective spread studeras är att se om dessa mått kan 
användas som alternativa mått för att mäta aktielikviditet. Tidigare studier har använt sig av 
olika mått för likviditetsmått, däribland Amihud och effective spread. Då det inte finns någon 
konsensus kring en definition av aktielikviditet är det av intresse att jämföra olika mått med 
varandra för att se i vilken utsträckning de kan användas som alternativa mått. Denna 
jämförelse görs genom en korrelationsanalys som jämför likviditetsmåtten med varandra för 
att se eventuella likheter i måtten. Skälet till att quoted spread har valts för att besvara 
studiens hypoteser är baserat på teoretiska grunder och beskrivs närmare i avsnitt 3.3.4. 
Denna studie fokuserar på aktielikviditet och därför väljs exempelvis mått som mäter 
tillgångslikviditet bort. När det gäller måtten för aktielikviditet menar Lesmond (2005), 
Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011) och Haddad (2012) att köp- och säljkurser är mer 
svårtillgängliga för tillväxtmarknaderna än för marknaderna i USA och Europa. I frånvaron 
av tillgänglighet på köp- och säljkurser använder de andra mått som en proxy för likviditet. 
Därför anses det att köp- och säljkurser bör vara förstahandsvalet för att mäta aktielikviditet, 
även om det går att mäta den på flera olika sätt. Se diskussionen om detta i avsnitt 2.2.4. 
Följande tre delkapitel beskriver studiens tre mått på aktielikviditet där data inhämtats mer i 
detalj med formler för beräkningar, sedan presenteras studiens val bland dessa mått på 
aktielikviditet. 
 

3.3.1 Amihuds illikviditetsmått 

Tradebaserade likviditetsmått inkluderar mått som baseras på handelsvolym (Aitken & 
Comerson-Forde 2003), som exempelvis Amihud´s illikviditetsmått. Det är ett mått för 
aktielikviditet som först användes av Amihud (2002) och som senare har kommit att användas 
av bland andra Lipson och Mortal (2009), Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011), Haddad 
(2012) samt Sharma och Paul (2015). Dessa studier mäter handelsvolymen i det undersökta 
landets valuta, vilket även kommer att göras i denna studie. Amihudmåttet beräknas som det 
dagliga genomsnittet av absolutbeloppet på avkastningen dividerat med handelsvolymen över 
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en bestämd period (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). Formeln för Amihuds 
illikviditetsmått är: 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄!" =   
1
𝐷!"

  
|𝑅!"#|

!!"
!!!
𝑉𝑂𝐿!"#

 

 
där 𝑅!"# är absolutbeloppet på avkastningen i för aktie i på dag d under år y i det aktuella 
landets valuta. 𝑉𝑂𝐿!"# är motsvarande dagliga handelsvolym i SEK/DKK/EUR. 𝐷!"  är antal 
dagar som data finns tillgängligt för aktie i under år y. För att kringgå problemet med att 
Amihudmåttet ger låga värden görs i likhet med Udomsrikul, Seksak och Pornsit (2011) även 
en multiplikation med en faktor för att få en bättre representation. I studien används 10!. 
Måttet kan beskrivas som den dagliga absoluta påverkan av aktiepriset som handelsvolymen 
ger upphov till (Udomsrikul, Seksak & Pornsit 2011). Absolutbeloppet på avkastningen i 
formeln används därför att upp- och nedgångar i priset inte skall ta ut varandra, utan hänsyn 
tas till alla prisförändringar. Amihudmåttet mäter aktielikviditeten negativt, det vill säga att 
illikviditeten mäts. Måttet kan ses som ett grovt mått på hur aktiepriset påverkas av 
orderflödet, det vill säga den handelsvolym som behövs för att höja eller sänka aktiekursen 
(Bardos 2011). Måttet beskriver svårigheten av handeln och är en avgörande faktor för aktiens 
spread, det vill säga skillnaden mellan aktiens köp- och säljkurs (Lipson & Mortal 2009). 
Amihudmåttet beräknas som ett genomsnitt för varje företag och år. En nackdel med 
tradebaserade mått är enligt Aitken och Comerton-Forde (2003) att de endast visar den 
historiska handeln, vilket inte nödvändigtvis är en indikation på likviditeten i den framtida 
handeln. I fallet med Amihudmåttet så ingår daglig handelsvolym och avkastning som kan ses 
som historiska faktorer på handeln. 
 

3.3.2 Effective spread 

Effective spread är ett exempel på de orderbaserade måtten för aktielikviditet som inkluderar 
köp- och säljkurser (Aitken & Comerson-Forde 2003). Prisskillnaden mellan en akties köp- 
och säljkurs kallas för spread. En köpkurs definieras som den högsta kurs som en investerare 
är villig att betala för en aktie, och en säljkurs definieras som den lägsta kurs som en 
investerare är villig att sälja en aktie för. Spreaden i denna studie beräknas på den dagliga 
slutkursen, och dessa kurser hämtas en gång per handelsdag under hela den undersökta 
perioden. Spread är ett mått som mäter kostnaden för att handla med ett värdepapper och 
effective spread är ett av två olika spreadmått som användes i Lipson och Mortal (2009).  
 
Effective spread beräknas på följande sätt: 
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𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒  𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 = 2  
|𝑃𝑟𝑖𝑠 − 𝐾ö𝑝 + 𝑆ä𝑙𝑗

2 |

(𝐾ö𝑝 + 𝑆ä𝑙𝑗)/2  

 
Effective spread beräknas som formeln visar: två gånger absolutbeloppet på skillnaden mellan 
transaktionskursen (den senast betalda kursen) och medelkursen (genomsnittet av köp- och 
säljkursen) dividerat med medelkursen. En daglig beräkning görs först för varje handelsdag 
och sedan beräknas ett genomsnittligt årligt mått för varje företag och år, vilket ger fem 
beräkningar (2010 - 2014) för varje företag i studien. Eftersom effective spread mäter 
illikviditeten indikerar en hög effective spread en låg likviditet. 
 

3.3.3 Quoted spread 

Quoted spread är studiens andra exempel på de orderbaserade likviditetsmåtten som beräknas 
från köp- och säljkurser. Beräkningen utförs på följande sätt: 
 

𝑄𝑢𝑜𝑡𝑒𝑑  𝑠𝑝𝑟𝑒𝑎𝑑 =   𝐾ö𝑝 − 𝑆ä𝑙𝑗 (𝐾ö𝑝 + 𝑆ä𝑙𝑗)
2

 

 
Formeln visar att quoted spread kan mätas genom att beräkna differensen mellan köp- och 
säljkursen i relation till medelvärdet av köp- och säljkursen. På samma sätt som effective 
spread beräknas quoted spread som ett genomsnitt för varje företag och år. Quoted spread är 
även detta ett illikviditetsmått vilket gör att en hög quoted spread visar en låg likviditet. 
 

3.3.4 Val av studiens mått på aktielikviditet 

I studien väljs ett av måtten på aktielikviditet ut som oberoende variabel i den multipla 
regressionsanalysen. De studier som undersökt sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur har använt sig av minst tre olika mått för likviditet och gjort regressionerna på 
olika sätt. Detta innebär ett problem för studien eftersom inget givet svar fanns att hämta i 
tidigare studier om vilka mått som bör användas. Data har därför hämtats hem för de tre 
måtten quoted spread, effective spread och Amihud. Utifrån en teoretisk diskussion av måtten 
valdes quoted spread ut som det bäst lämpade för att besvara hypoteserna. För att undersöka 
skillnaderna mellan måtten närmare kommer data från quoted spread att jämföras med de 
övriga måtten i en korrelationsanalys. 
 
Alla tre likviditetsmåtten har sina fördelar, men vi anser att skillnaden mellan köp- och 
säljkurs (spread) är det naturligaste måttet att använda för att mäta aktielikviditet. Framförallt 
när det jämförs med att använda avkastningen av aktien som sker i formeln för Amihudmåttet. 
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Det är svårare att relatera avkastningen till aktielikviditet än spreaden, eftersom spreaden kan 
ses som ett mått på de köp- och säljordrar som finns i en orderbok för en aktie vid en viss 
tidpunkt. Men när avkastningen sätts i relation till handelsvolymen i Amihudmåttet, så är 
även det ett relevant mått för aktielikviditet eftersom handelsvolymen mäter de aktier som 
omsätts. Avkastningen talar om vilken påverkan som aktiehandeln får på aktiekursen. Den 
största invändningen mot Amihudmåttet är att det är tänkbart att avkastningen på en aktie blir 
noll en dag på en aktie trots en hög handelsvolym, eller att en aktie kan ge en hög avkastning 
trots en lägre handelsvolym. Vid en avkastning på noll ger även beräkningen av 
Amihudmåttet ett nollresultat, vilket kan tala för att det inte är lika relevant att använda som 
ett spreadmått. Bardos (2011) menar att Amihudmåttet är mindre precist än spreadmåtten. 
Den ursprungliga tanken med Amihudmåttet är att en hög handelsvolym bör påverka 
aktiekursen, vilket dock inte sker i exemplet då en aktie ger noll i avkastning trots en hög 
handelsvolym. Aitken och Comerton-Forde (2003) menar även att tradebaserade mått (som 
Amihudmåttet) mer mäter vad som har handlats historiskt snarare än nuvarande likviditeten. 
 
En aktie som har stor handel och har många ordrar i orderboken får en liten skillnad mellan 
köp- och säljkursen (spread) och det motsatta sker vid liten handel. Vi anser att spreadmåttet 
är bäst när spreaden sätts i relation till sin medelkurs som i quoted spread, i stället för när 
aktiepriset (senast betalt kursen) används i formeln som i effective spread. Även här går det 
att tänka sig att täljaren kan bli noll eftersom den senast betalt kursen och medelkursen 
teoretiskt sett kan bli den samma. Därför är det mer problematiskt att beskriva vad ett 
nollresultat säger om likviditeten i effective spread-måttet. I quoted spread kan inte täljaren 
bli noll eftersom köp- och säljkursen i orderboken inte kan vara lika stora. Detta eftersom en 
order försvinner från orderboken när köp- och säljkursen är lika stora (d.v.s. en aktieaffär 
mellan två parter görs). Av dessa anledningar väljs quoted spread ut som studiens mått i den 
multipla regressionsanalysen. 
 

3.4 Mått på skuldsättningsgrad 

I studien görs kopplingen till kapitalstrukturen genom att skuldsättningsgraden mäts. Data 
inhämtas för två beroende variabler, bokförd skuldsättningsgrad och 
marknadsskuldsättningsgrad. Måtten har tidigare används i ett flertal studier (Lipson och 
Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak och Pornsit 2011; Haddad 2012; Sharma och Paul 2015). 
 

3.4.1 Bokförd skuldsättningsgrad 

Bokförd skuldsättningsgrad beräknas på följande sätt: 
𝐷!

𝐴! 
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där 𝐷!är bokförda skulder och 𝐴! är bokförda tillgångar. Bokförd skuldsättningsgrad beräknas 
som ett genomsnitt för varje företag och år. 
 

3.4.2 Marknadsskuldsättningsgrad  

Marknadsskuldsättningsgrad beräknas på följande sätt: 
𝐷!

𝑉! 

 
där 𝐷! är bokförda skulder och 𝑉! är marknadsvärde, d.v.s. företagets antal utestående aktier 
multiplicerat med aktiekursen. Marknadsskuldsättningsgrad beräknas som ett genomsnitt för 
varje företag och år. 
 

3.4.3 Val av studiens mått på skuldsättningsgrad 

Olika empiriska studier som undersöker kapitalstruktur använder bokfört värde, 
marknadsvärde eller båda (Kayo & Kimura 2010). Detta innebär ett problem för studien 
eftersom inget givet svar finns att hämta i tidigare studier. Men de studier som undersökt 
sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur har använt två mått för 
skuldsättningsgrad. Då det finns en risk att måtten visar olika resultat och samband kan detta 
leda till en svårhanterbar situation. Det mått på skuldsättningsgraden som används är det mått 
som anses vara det bäst lämpade som beroende variabel i regressionsanalysen. 
 
Det mått som kommer att användas som studiens mått i regressionsanalysen är den bokförda 
skuldsättningsgraden. Ett problem med att använda skuldsättningsgraden i jämförelse med 
marknadens pris på företaget är att marknadspriset förändras dagligen. Graham och Harvey 
(2001) fann empiriskt stöd för att företag inte omedelbart ombalanserar sin skuldsättning i 
förhållande till marknadens värdering när aktiekursen förändras. Eftersom företagen inte 
justerar skuldsättningen mot en optimal gräns (enligt trade-off teorin) i förhållande till 
marknadsvärdet är uppfattningen att skuldsättning i förhållande till marknadsvärde är ett 
mindre bra mått att använda. En annan orsak till detta är att aktiekurserna inte enbart är ett 
mått på företagets nuvarande värde. Värderingarna av börskurser på aktiemarknaden ligger ett 
steg före dagsvärdet på företaget, eftersom en del av den aktuella börskursen speglar framtida 
förväntningar. Informationsflödet från företagen kan också variera mellan företagen när det 
gäller framtida förväntningar, vilket är en annan osäkerhetsfaktor. Dessutom kan företag ha 
fel i sina prognoser vilket i efterhand skulle påverka marknadsvärdet och i sin tur 
skuldsättningsgraden när denna information lämnas. Om företagen väljer att informera mindre 
frekvent om framtidsutsikterna ökar informationsasymmetrin mellan investerare och 
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företagsledning, vilket då skulle göra att den beräknade skuldsättningsgraden blir mer osäker. 
Den bokförda skuldsättningsgraden är ett stabilare mått som speglar ett faktiskt värde och inte 
framtida förväntningar. Däremot kan den bokförda skuldsättningsgraden bli något 
missvisande mellan två redovisningar eftersom både företagets tillgångar och skulder 
förändras löpande över tid. Barclay, Smith och Morellec (2003) menar att det bokförda värdet 
är ett bättre mått på skuldsättningsgraden då det bättre fångar upp företagets aktuella 
tillgångar, jämfört med marknadsvärdet som istället fångar upp den förväntade tillväxten. 
Därför väljs den bokförda skuldsättningsgraden som studiens mått på kapitalstruktur vid 
hypotesprövningen.  
 

3.5 Kontrollvariabler 

Flera studier har visat att aktielikviditet påverkar skuldsättningsgraden. Men även andra 
faktorer har visat sig påverka skuldsättningsgraden, och i likhet med tidigare studier (Lipson 
& Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; Haddad 2012; Sharma & Paul 2015) 
kommer denna studie att använda sig av några av dessa faktorer som kontrollvariabler. De 
faktorer som har valts ut som kontrollvariabler är tillväxt, lönsamhet, storlek och 
tillgångsstruktur. Måtten beräknas som ett genomsnitt för varje företag och år. 
 

3.5.1 Tillväxt 

Aktiens marknadspris i förhållande till det bokförda värdet i balansräkningen är måttet på 
företags tillväxtmöjligheter. Att tillväxtmöjligheter kan mätas på detta sätt beror på att 
rationella investerare antas inkludera företagets förväntade tillväxt i sin bedömning av 
företaget. Detta gör att börsvärdet antas spegla företagets framtida tillväxt. Företag med stora 
tillväxtmöjligheter tenderar att ha lägre skuldsättning, så företagets tillväxtmöjligheter 
förväntas att ha ett negativt samband med skuldsättningsgraden. 
 

3.5.2 Lönsamhet 

Förhållandet mellan vinst före ränta och skatt (EBIT) och de totala tillgångarna används som 
ett mått för lönsamhet. Ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad är 
förväntat.  
 

3.5.3 Storlek 

Den naturliga logaritmen av företagets tillgångar används som ett mått på företagets storlek. I 
balansräkningen redovisas företagets tillgångar i olika valutor beroende på 
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landstillhörigheten. Detta gör att exempelvis svenska företag som redovisar tillgångarna i 
SEK får ett större värde enligt detta mått jämfört med baltiska företag som redovisar 
tillgångarna i Euro. Företagens storlek jämförs dock inte direkt i studien, utan endast 
sambandet mellan storleken och skuldsättningsgraden hos företag i varje land. På grund av 
detta anses inte de olika valutorna utgöra ett problem. Företagsstorleken förväntas ha ett 
positivt samband med skuldsättningsgraden.  
 

3.5.4 Tillgångsstruktur 

Företagets fysiska tillgångar (fasta tillgångar och inventarier) i förhållande till totala tillgångar 
används som ett mått för företagets tillgångsstruktur. Företag med en högre andel materiella 
tillgångar förväntas att ha en högre skuldsättningsgrad. 
 

3.6 Studiens variabler 

 
I tabell 2 redovisas en sammanfattning av studiens samtliga variabler. 
 
Tabell 2. Presentation av studiens variabler. De som beräknas som ett genomsnitt för varje företag och år under 
perioden 2010-2014 på de svenska, danska och baltiska börsmarknaderna. 

 

Kategori Variabel Beskrivning 

Kapitalstruktur Bokförd 
skuldsättningsgrad 

Bokförda skulder dividerat med bokförda tillgångar.      

Aktielikviditet Amihud´s 
illikviditet 

Månadsgenomsnittet för daglig absolut avkastning dividerat 
med tradingvolym. 

 Quoted spread Differensen mellan köp- och säljkurs dividerat med 
medelkurs. 

 Effective spread Två gånger absolutbeloppet av skillnaden mellan den senast 
betalda kursen och medelkurs dividerat med medelkurs.  

Kontrollvariabler Andel materiella 
tillgångar 

Materiella tillgångar dividerat med bokförda tillgångar.  

 Storlek Naturliga logaritmen av bokförda tillgångar.  

 Lönsamhet Rörelseresultat före räntor och skatt dividerat med bokförda 
tillgångar.  

 Tillväxt Marknadsvärde dividerat med bokfört värde.      
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3.7 Statistisk metod 

I detta avsnitt presenteras den statistiska metod som används i studien. I den empiriska delen i 
studien redovisas statistisk information på flera olika sätt medan testerna av studiens 
hypoteser kommer att göras med en multipel regressionsanalys i analysavsnittet. Den 
statistiska analysen har gjorts i statistikprogrammet SPSS. 
 

3.7.1 Beskrivande statistik     

I en statistisk undersökning finns ett intresse av att veta något om mönstret som en variabel 
uppvisar. Det kan göras genom att redovisa variabelns centralmått som anger tyngdpunkt eller 
centraltendens i en fördelning, och variabelns spridning som anger hur samlade 
observationerna är kring fördelningens mittpunkt. (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). I 
den empiriska delen av studien redogörs därför för antal observationer, medelvärde och 
standardavvikelse för respektive land. 
 

3.7.2 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys görs i likhet med tidigare studier (Lipson & Mortal 2009; Haddad 2012; 
Sharma & Paul 2015). I korrelationsanalysen redovisas korrelationen mellan studiens 
samtliga variabler, det vill säga både beroende (bokförd skuldsättningsgrad) och oberoende 
variabler (kontrollvariabler och aktielikviditet). 
 
Genom en korrelationsanalys kan korrelationen (r) mellan två variabler studeras. 
Standardiserade värden används i korrelationsanalysen för att inte r skall ändras när enheten 
av x, y eller båda variablerna ändras. Genom korrelationen mäts både styrkan på lutningen 
och riktningen av den räta linjen mellan två kvantitativa variabler. Styrkan på relationen 
mellan två variabler kan studeras genom att se på hur nära de är -1 och 1, vilka är 
korrelationens minimi- och maximinivåer som innebär att observationen befinner sig exakt på 
en rät linje. Riktningen på relationen mellan två variabler studeras genom att se på tecknet på 
korrelationsvärdet. Om r är större än noll är sambandet positivt och, om r är mindre än noll är 
sambandet negativt och om r är lika med noll finns ingen linjär relation mellan variablerna. 
(Moore, McCabe, Alwan, Craig & Duckworth 2011). Eftersom studien avser att undersöka 
relationen mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad är relationen mellan dessa variabler 
av intresse. Även relationen mellan studiens oberoende variabler som skall användas i 
regressionsanalysen studeras för att säkerställa att dessa inte påverkar varandra i stor 
utsträckning. En scatterplot studeras dessutom för att se på relationen mellan variablerna mer 
detaljerat. Korrelationsanalysens signifikans redovisas med enprocentsnivå (**) och 
femprocentsnivå (*) för var och ett av de undersökta länderna. 
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3.7.3 Univariat analys 

I likhet med tidigare studier (Lipson & Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 
2011;  Haddad 2012; Sharma & Paul 2015) undersöks den påverkan aktielikviditet har på 
kapitalstruktur genom en indelning av datamaterialet utifrån företagsstorlek. Tidigare studier 
har visat att företagsstorleken vanligtvis har stor betydelse för företags skuldsättningsgrad. En 
anledning till detta är enligt Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011) att företagsstorlek har ett 
samband med ett flertal faktorer som också påverkar skuldsättningsgraden, till exempel att 
större företag ofta också har en lägre volatilitet i kassaflödet och har en lägre konkursrisk. 
Även aktielikviditeten har ett samband med företagsstorleken i flera tidigare studier, då till 
exempel Lipson och Mortal (2009) och Sharma och Paul (2015) visade på en signifikant 
korrelation mellan aktielikviditet och företagsstorlek. Genom att göra en univariat analys där 
aktielikviditet och skuldsättningsgrad undersöks vid olika storleksnivåer ges en möjlighet att 
urskilja eventuella skillnader i aktielikviditeten och skuldsättningsgraden mellan mindre och 
större företag. Även tidigare studier av aktielikviditet och kapitalstruktur har använt sig av 
liknande univariata analyser (Lipson & Mortal, 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; 
Haddad 2012; Sharma & Paul 2015). 
 
I den univariata analysen har vissa tidigare studier delat in datamaterialet i kvartiler (till 
exempel Sharma & Paul 2015) medan andra har använt sig av kvintiler (Lipson & Mortal 
2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; Haddad 2012). I denna studie används en 
indelning i kvintiler eftersom en majoritet av studierna har använt sig av kvintilsindelning. 
Den första kvintilsindelningen baseras på den naturliga logaritmen av företagets bokförda 
tillgångar vilket är studiens mått för företagsstorlek. Kvintilerna rangordnas 1-5 där kvintil 1 
utgör de minsta företagen och kvintil 5 utgör de största företagen. Därefter görs ytterligare en 
indelning i kvintiler som baseras på måttet för aktielikviditet, quoted spread. Dessa kvintiler 
rangordnas också 1-5 där kvintil 1 utgör de mest likvida företagen och kvintil 5 de minst 
likvida företagen. Eftersom quoted spread mäter illikviditeten blir likviditetsskalan omvänd. 
Denna indelning i kvintiler resulterar i en tabell med 5x5=25 företagsgrupper. För varje 
företagsgrupp redovisas medelvärdena av quoted spread och bokförd skuldsättningsgrad. 
Skillnaden mellan likviditetskvintil ett och fem beräknas för att se om likviditeten har någon 
påverkan på skuldsättningsgraden även om företag med liknande storlek jämförs. Om det 
finns ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i det specifika landet är 
förväntningen dessutom att den bokförda skuldsättningsgraden är konsekvent högre i kvintiler 
med högre quoted spread än i kvintiler med lägre quoted spread. Syftet med den univariata 
analysen är att kontrollera för en eventuell korrelation mellan aktielikviditet och 
företagsstorlek. En univariat analys görs för varje land som studeras. 
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3.7.4 Multipel regressionsanalys för hypotes 1-3 

Den multipla regressionsanalysen görs för att undersöka resultatens signifikans och ge en 
förutsättning att kunna godta eller förkasta hypoteserna. Den görs i likhet med andra studier 
(Lipson & Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; Haddad 2012; Sharma & Paul 
2015) även för att kontrollera för skuldsättningsgradens övriga avgörande faktorer 
(kontrollvariablerna). Dessa används för att minska risken att dra felaktiga slutsatser om 
sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur.  
 
Quoted spread har valts ut som likviditetsmått och bokförd skuldsättningsgrad har valts ut 
som mått för kapitalstruktur. En regressionsanalys utförs på varje undersökt marknad, 
Sverige, Danmark och Baltikum för att besvara hypotes ett till tre.  
 
I en enkel linjär regression antas det att medelvärdet på responsvariabeln y beror på den 
förklarande variabeln x. Skillnaden i en multipel regression är att de förklarande variablerna 
är flera, det vill säga x1, x2, ... , xp stycken. Regressionens medelvärde är inget observerat 
värde eftersom de observerade y-värdena varierar kring medelvärdet. (Moore et al. 2011) I 
studiens regression används fem förklarande x-variabler, de fyra kontrollvariablerna (tillväxt, 
lönsamhet, tillgångsstruktur och storlek) plus likviditetsvariabeln (quoted spread) som skall 
förklara responsvariabeln, den bokförda skuldsättningsgraden.   
 
Studiens regressionsekvationer för varje land blir då enligt: 
 

𝜇!  ! =   𝛽! +   𝛽!𝑥!  !!! +   𝛽!𝑥!  !!!   +   𝛽!𝑥!  !!! +   𝛽!𝑥!  !!! + 𝛽!𝑥!  !!!   +   𝜀 

 
där 𝜇!   är medelvärdet för bokförd skuldsättningsgrad, 𝛽! är intercept (skärningspunkten mot 
y-axeln), 𝛽! −  𝛽! är modellens regressionskoefficienter, 𝑥!  är tillväxt, 𝑥! är lönsamhet, 𝑥! är 
tillgångsstruktur, 𝑥!  är storlek, 𝑥!  är quoted spread och 𝜀  beskriver variationen av 
responsvariabeln kring medelvärdet 𝜇!. 

 
𝜀 kan ses som en term som beskriver variationen kring subpopulationens medelvärde. Om 
modellen anges på formen: Data = Fit + Residual, så är data y-termen, fit är medelvärdet (y t) 
och residual är avvikelsen från de individuella observationernas medelvärde (𝜀) (Moore et al. 
2011).  
 

3.7.5 Multipel regressionsanalys för hypotes 4-6 

I studiens analysmodell finns land som är en kategorivariabel. I en multipel regressionsanalys 
kan dummyvariabler skapas utifrån kategorivariabler där antalet dummyvariabler som behövs 
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är en mindre än de antal kategorier som finns (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). Den 
kategori som inte ingår i modellen räknas som referenskategori, och den bör inte ha för få 
observationer för att resultaten ska kunna räknas som säkra. I studiens regressioner räknas de 
208 observationerna för den minsta kategorin Baltikum som tillräckligt många.  
 
Studiens regressionsekvationer för jämförelserna mellan länder blir enligt: 
 

𝜇!  ! =   𝛽! +   𝛽!𝑥!  !!! +   𝛽!𝑥!   +   𝛽!𝑥!𝑥!  !!! +   𝜀 

 
där 𝜇!   är medelvärdet för bokförd skuldsättningsgrad, 𝛽! är intercept (skärningspunkten mot 
y-axeln), 𝛽! - 𝛽! är modellens regressionskoefficienter, 𝑥!   är quoted spread, 𝑥!   är land, 𝑥!  𝑥!   
är interaktionsvariabeln mellan quoted spread och land och 𝜀  beskriver variationen av 
responsvariabeln kring medelvärdet 𝜇!. 

 
Denna modell innehåller en ny x-variabel (𝑥!  ) som är en dummyvariabel och representerar 
land i jämförelsen. Sedan följer en interaktionsvariabel (𝑥!𝑥!  !!! ). Den förklarar den 
gemensamma effekt som i det här fallet aktielikviditet och land har (Moore et al. 2011). 
 
Eftersom det finns tre kategorier (Sverige, Danmark och Baltikum) för variabeln land görs tre 
jämförelser mellan länderna som följer hypotes fyra till sex. I hypotes fyra och fem är 
Baltikum referensland mot Sverige respektive Danmark och i hypotes sex är Danmark 
referensland mot Sverige. Observera att det endast är intressant att undersöka alla hypoteserna 
fyra till sex om det finns (inte finns) ett signifikant samband för alla tre kategorierna (Sverige, 
Danmark och Baltikum). Om exempelvis Sverige skulle visa ett signifikant samband i 
hypotes ett medan Baltikum inte gör det i hypotes tre, finns ingen anledning att gå vidare med 
hypotes fyra där de länderna jämförs. 
 
Den kategori som används kodas med ett och de andra kodas med noll (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen 2003). I tabell tre visas ett exempel på hur dummyvariablerna kodas i en 
regression med Baltikum som jämförelseland mot Sverige. Där sätts dummyvariabeln för 
Sverige till ett och Baltikum kodas med noll. Sedan görs de andra två regressionerna på 
motsvarande sätt.  
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Tabell 3. Exempel på multipel regression med dummyvariabel. I exemplet är Baltikum jämförelseland. 

 

3.7.6 Justeringar i regressionsanalysen 

I likhet med de övriga studierna (Lipson & Mortal 2009; Udomsirikul, Seksak & Pornsit 
2011; Haddad 2012; Sharma & Paul 2015) används ett års eftersläpning på alla oberoende 
variabler (likviditetsvariabeln plus kontrollvariablerna) i förhållande till den beroende 
variabeln (bokförd skuldsättningsgrad). Det innebär att skuldsättningsgraden mäts år t och de 
oberoende variablerna mäts år t-1, se tabell 4.  
 
Tabell 4. Studiens variabelenheter för hypotes ett till tre. Enheterna presenteras för variablerna i studiens 
regressionsekvation. I hypotes fyra till sex ingår förutom de tillkommande variablerna land och en 
interaktionsvariabel även bokförd skuldsättningsgrad och quoted spread från tabellen.   

 

Variabel Enhet 

Bokförd skuldsättningsgrad t Procent 

Intercept Procent 

Materiella tillgångar t-1 Procent 

Storlek t-1 ln(MSEK/MDKK/MEUR) 

Lönsamhet t-1 Procent 

Tillväxt t-1 Procent 

Quoted spread t-1 Procent 

 

3.7.7 Redovisning av regressionsanalysen 

I analysen presenteras de standardiserade betakoefficienterna i regressionsekvationen 
eftersom de då kan jämföras med varandra trots att enheterna kan skilja sig mycket åt. 
Redovisas gör även förklaringsgraden, 𝑅!, av regressionsanalysen. Den ges som utdata av 
statistikprogammet SPSS i procent. En tolkning av de antal procent som 𝑅! anger är att 
proportionen av variationen i y som kan förklaras av linjärregressionen på x-variablerna 

Bokförd 
skuldsättningsgrad 

Intercept Aktielikviditet Land 
 

Interaktion 

𝜇!  ! 𝛽! 𝑥!  !!! 𝑥!   𝑥!𝑥!  !!! 

   Sverige = 1 Baltikum = 0  
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(Moore et al. 2011). Regressionernas signifikans redovisas med enprocentsnivå (**) och 
femprocentsnivå (*) för var och ett av de undersökta länderna. 

3.8 Metodreflektion 

I detta avsnitt diskuteras problem med de olika måtten för aktielikviditet med en koppling till 
tidigare studiers tillvägagångssätt och studiens övervikt åt mindre företag. Till sist förs en 
diskussion om källkritik samt studiens validitet, reliabilitet och replikerbarhet.  

3.8.1 Måttdiskussion 

Tidigare studier på aktielikviditet och kapitalstruktur har ofta använt olika mått för att mäta 
aktielikviditeten. Aitken och Comerton-Forde (2003) menar exempelvis att aktielikviditet är 
lättare att definiera än att mäta. Exempelvis använde Lipson och Mortal (2009) som 
undersökte den amerikanska marknaden fem olika mått för likviditet medan Udomsirikul, 
Seksak och Pornsit (2011), Haddad (2012) och Sharma och Paul (2015) använde tre mått. 
Den främsta anledningen till att de tre studierna på tillväxtmarknaderna använt färre mått är 
att de menar att de inte haft tillgång till historiska köp- och säljkurser och därför inte haft 
möjlighet att använda spread-måtten (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011; Haddad 2012; 
Sharma & Paul, 2015). Måttet för Amihud´s illikviditet är det enda gemensamma 
likviditetsmåttet för dessa studier. Sedan har forskarna även hanterat måtten på olika sätt, 
exempelvis använde Haddad (2012) tre likviditetsmått i regressionen medan Sharma och Paul 
(2015) använde ett likviditetsmått och gjorde en regression per likviditetsmått, totalt tre 
stycken. I denna studie har spreadmåtten getts företräde och begränsningar har gjorts både när 
det gäller antalet aktielikviditetsmått och antalet mått på kapitalstruktur i jämförelse med de 
tidigare studierna. De har gjorts på teoretiska grunder (se resonemangen i 3.3.4 och 3.4.3) och 
är en svårighet att bemästra både i denna studie och forskning på aktielikviditet och 
kapitalstruktur generellt sett. Att använda ett likviditetsmått i regressionen anses vara mer 
rättvist än att inkludera flera. Detta eftersom om flera likviditetsmått skulle inkluderas så ger 
det en större övervikt åt likviditetsmåtten i förhållande till kontrollvariablerna i regressionen. 
Detta anses kunna snedvrida resultatet eftersom kontrollvariablerna då totalt sett ges mindre 
vikt i regressionen och därmed kan deras påverkan på resultatet bli för liten. Att ingen hänsyn 
tas till Amihudmåttet från gruppen av tradebaserade mått (som mer mäter historisk likviditet) 
i regressionen kan även det göra en skillnad på resultatet i förhållande till övriga studier.  
 

3.8.2 Viktning av företag 

Eftersom aktielikviditet studeras kan det vara intressant att ha med en minst lika många 
mindre bolag som större eftersom dessa kan antas uppvisa en lägre aktielikviditet för att 
kunna se på skillnaderna mellan små och stora bolag. Då de mindre bolagen är flera till 
antalet än de större gör detta att det finns en viss övervikt åt de mindre bolagen i studien. 
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Exempelvis kan den genomsnittliga skuldsättningsgraden bli lägre i denna studie än om en 
vikt efter marknadsvärdet hade används istället. Anledningen är att större bolag har högre 
skuldsättningsgrad, se exempelvis Ozkan (2001). En nackdel med detta är att större företag 
kan förväntas ha bättre möjligheter att identifiera en optimal kapitalstruktur, och därför kan 
förväntas ligga närmare de teoretiska modellerna jämfört med mindre företag. Om företagen 
hade viktats efter börsvärde eller om mindre företag valts bort från urvalet hade resultaten 
troligtvis blivit annorlunda med större genomslag för storbolagen.  
 

3.8.3 Källkritik 

Vid litteraturstudier bör forskaren vara medveten om att litteraturen kan vara vinklad och att 
information kan utelämnas. Eftersom det inte alltid framgår hur informationen har samlats in 
eller vad syftet är så är det av vikt att undersöka om informationen finns i oberoende källor 
och hur aktuell den är (Björklund & Paulsen 2003). I litteraturstudien har originalkällor 
använts för att undvika feltolkningar från andra författare. När det gäller de äldre teorierna om 
kapitalstruktur (Modigliani & Miller 1958; Kraus & Litzenberger 1973; Jensen & Meckling 
1976; Myers & Majluf 1984) är dessa ofta refererade till i senare kapitalstrukturforskning 
vilket visar teoriernas aktualitet än idag. Studierna av aktielikviditet är av senare datum och 
har ännu inte fått samma genomslag. Flertalet av de artiklar vi har använt oss av är dock 
publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilket ökar deras tillförlitlighet. Artiklarna har sökts 
fram genom Google scholar eller med hjälp av olika tillgängliga databaser från Örebro 
universitets hemsida.          
 

3.8.4 Validitet                     

En studie är valid om den i hög grad undersökt det som avsetts, och de relevanta aspekterna 
av problemet har mätts (Holme & Solvang 1997). Eftersom studien enbart använder variabler 
som har studerats tidigare är variablerna och måtten beprövade och allmänt accepterade av 
forskare inom området, vilket ökar studiens validitet. Spread-mått har prioriterats i urvalet av 
likviditetsmått eftersom tidigare studier på tillväxtmarknader saknat dessa mått beroende på 
datatillgång (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 2011). Dock finns det många mått för att mäta 
aktielikviditet och ingen allmän uppfattning om vilket mått som är det mest lämpade (Aitken 
& Winn 1997 se Aitken och Comerton-Forde 2003, ss. 46-47). Det utgör ett 
validitetsproblem, både för denna studie och för likviditetsforskning generellt. En 
medvetenhet bör även finnas om att det finns ytterligare variabler som påverkar 
skuldsättningsgraden än de som ingår i studien skulle kunna användas i en analys.  
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3.8.5 Reliabilitet                 

Målet med en undersökning är tillförlitligheten. Om den kan uppnås genom att en annan 
forskare kan uppnå samma resultat vid en annan tidpunkt har en studie hög reliabilitet (Holme 
& Solvang 1997). Data har hämtats från webbplatserna Nasdaq OMX Nordic och Nasdaq 
OMX Baltic (Nasdaq OMX Nordic 2015; Nasdaq OMX Baltic 2015). Reliabiliteten ökar 
eftersom all inhämtad data är tillgänglig för andra och källorna kan anses vara tillförlitliga för 
ekonomisk data.  
 
Om samma resultat skall kunna uppnås måste slumpmässiga fel minimeras. Vid hantering av 
en stor datamängd kan det ibland vara ofrånkomligt att slumpmässiga fel uppstår, även om 
detta har undvikits genom kontroller av insamlad data där både större och mindre fel också 
har upptäckts. Extra stor hänsyn har tagits till extremvärden i datamängden som har 
kontrollerats för att säkerställa att de har varit korrekta. Trots detta är slumpmässiga fel ett 
problem som riskerar att minska reliabiliteten i studien. 
 

3.8.6 Replikerbarhet 

Ett sätt att öka replikerbarheten är att sätta upp regler för vilka företag som ska ingå i studien. 
Exempel på regler som använts i denna studie är vilka börslistor och marknader som använts, 
att endast det mest omsatta aktieslaget får ingå och att data för varje företag skall finnas 
tillgänglig för alla undersökta år. En beskrivning av stegen i undersökningen har gjorts för att 
förhoppningsvis få en ökad replikerbarhet i studien. Detta gäller urval, datainsamling, 
bearbetning av data, beräkningar och samt statistiska metoder. 
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4. Empiri  

 
Här presenteras data från de empiriska observationerna. I bilaga ett presenteras de svenska 
företagen som ingick i studien, i bilaga två redovisas de danska företagen och i bilaga tre 
finns de baltiska företagen redovisade. 
 

4.1 Datasammanställning 

I tabell 5 beskrivs de empiriska observationerna på de undersökta marknaderna. Eftersom 
skuldsättningsvariablerna justeras ett år fram i tiden blir det totalt fyra undersökningsår per 
företag för data som inhämtades för åren 2010 till 2014. Antalet företag är 172 svenska, 92 
danska och 54 baltiska och antalet observationer är 679 svenska, 356 danska och 208 baltiska.  
 
En skillnad mellan de baltiska och nordiska länderna uppvisas i tabell 5 i form av medelvärdet 
av den bokförda skuldsättningsgraden. Medelvärdena ligger på 43 procent för Baltikum, 51 
procent i Sverige och 53 procent i Danmark. Ett lågt värde på quoted spread-måttet visar på 
en liten spread, vilket innebär hög likviditet. Tabell 5 visar att Sverige och Danmark har lägre 
likviditetsvärden än Baltikum vilket är som förväntat. För Amihudmåttet visas vilken 
kurspåverkan volymen ger och låg kurspåverkan innebär hög likviditet. Även här är resultaten 
förväntade, i Sverige och Danmark är aktiekursens påverkan mindre av den handel som sker. 
Tabell 5 visar även att de svenska bolagen är störst i genomsnitt och de baltiska är de minsta 
(även efter valutakorrigering), de svenska bolagen har högst tillväxt, de danska företagen har 
högst andel materiella tillgångar och de baltiska bolagen är lönsammast. 
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Tabell 5. Beskrivande statistik för Sverige, Danmark och Baltikum 2010-2014. I tabellen visas antal 
observationer, medelvärde och standardavvikelse för studiens samtliga variabler. Måttet för skuldsättningsgrad 
är bokförd skuldsättningsgrad. Likviditetsmåtten är quoted spread, effective spread och Amihud. 
Kontrollvariablerna är andel materiella tillgångar, naturliga logaritmen på storlek i landets hemvaluta, lönsamhet 
och tillväxt.  

Land/ 
Variabel 

Sverige Danmark Baltikum 

Obs. Medelv. Stdav. Obs. Medelv. Stdav. Obs. Medelv. Stdav. 

Bokförd sk.gr. 679 0,507 0,194 356 0,531 0,238 208 0,430 0,214 

Quoted spread  679 0,014 0,141 356 0,034 0,019 208 0,171 0,300 

Effective spread 679 0,251 0,003 356 0,255 0,017 208 0,280 0,067 

Amihud 679 13,963 0,000 356 364,367 0,001 208 494,506 0,002 

Mat. tillgångar 679 0,156 0,181 356 0,695 7,426 208 0,365 0,246 

Storlek 679 14,519 2,110 356 6,938 2,026 208 3,669 1,746 

Lönsamhet 679 0,031 0,210 356 0,021 0,568 208 0,051 0,088 

Tillväxt 679 1,587 2,160 356 1,410 2,350 208 0,556 0,523 

 

4.2 Korrelationsanalyser 

Här presenteras korrelationsanalyserna för alla variabler som ingick i regressionerna för att 
besvara hypotes ett till tre samt en separat korrelationsanalys för en jämförelse av 
likviditetsmåtten. 
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4.2.1 Korrelationer i Sverige 

Korrelationerna för studiens variabler i Sverige presenteras i tabell 6. Quoted spread har i 
tabellen en negativ korrelation på -0,032 med bokförd skuldsättningsgrad, men denna 
korrelation är dock inte signifikant. Samtliga kontrollvariabler förutom lönsamhet har en 
riktning i korrelationen med bokförd skuldsättningsgrad som överensstämmer med våra 
förväntningar och resultat från tidigare studier. Lönsamheten har en korrelation med bokförd 
skuldsättningsgrad på 0,022 vilket utgör en avvikelse från teorin som förutsätter ett negativt 
samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Det saknas dock en signifikans för denna 
korrelation. Den största korrelationen utgörs av quoted spread och storlek som har en 
signifikant korrelation på -0,593. Tidigare studier (Lipson & Mortal, 2009; Sharma & Paul, 
2015) som har haft en hög korrelation mellan likviditetsmått och företagsstorlek har hanterat 
detta genom att göra en univariat analys där likviditeten och skuldsättningsgraden studeras på 
olika storleksnivåer. Detta kommer också göras i denna studie då korrelationen mellan quoted 
spread och företagsstorlek är relativt hög. Ingen av korrelationerna ses dock som tillräckligt 
höga för att utgöra ett problem för regressionsanalysen. Företagsstorlek har dessutom 
signifikanta korrelationer till alla de övriga kontrollvariablerna samt bokförd 
skuldsättningsgrad. 
 
Tabell 6. Korrelationsanalys för Sverige. Mätningen redovisar korrelationerna mellan den beroende variabeln 
bokförd skuldsättningsgrad (BSSG), de oberoende variablerna tillväxt, lönsamhet, materiella tillgångar, storlek 
och likviditetsmåttet quoted spread (Q spread). Korrelationen mäts i en skala från -1 till 1, där -1 motsvarar en 
fullständig negativ korrelation, 0 motsvarar ingen korrelation och 1 motsvarar en fullständig positiv korrelation. 
** motsvarar en korrelation som är signifikant på enprocentsnivån och * motsvarar en korrelation som är 
signifikant på femprocentsnivån vid ett tvåsidigt test. 

 

 

 

 

 

Sverige BSSG Tillväxt Lönsamhet Materiella tillg. Storlek Q spread 

BSSG 1      

Tillväxt -0,233** 1     

Lönsamhet 0,022 0,044 1    

Materiella tillg. 0,144** -0,075 0,070 1   

Storlek 0,354** -0,194** 0,334** 0,277** 1  

Q spread -0,032 -0,032** -0,321** -0,161** -,593** 1 
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4.2.2 Korrelationer i Danmark 

Tabell 7 beskriver korrelationerna för Danmark. Quoted spread har en positiv korrelation på 
0,053 till bokförd skuldsättningsgrad, dock utan signifikans. Förväntningen är ett negativt 
samband. Tillväxt, lönsamhet och storlek är de kontrollvariabler som har signifikanta 
korrelationer till bokförd skuldsättningsgrad. Riktningen i korrelationen med bokförd 
skuldsättningsgrad följer våra förväntningar hos tillväxt och storlek medan korrelationen hos 
lönsamhet avviker från förväntningarna då den är positiv. Även i Danmark är den starkaste 
signifikanta korrelationen i tabellen den mellan quoted spread och storlek på -0,539. Inga av 
korrelationerna anses dock vara ett hinder för regressionsanalysen. Andelen materiella 
tillgångar saknar signifikanta korrelationer till de andra variablerna.  
 
Tabell 7. Korrelationsanalys för Danmark. Mätningen presenterar korrelationerna mellan den beroende 
variabeln bokförd skuldsättningsgrad (BSSG), de oberoende variablerna tillväxt, lönsamhet, materiella 
tillgångar, storlek och likviditetsmåttet quoted spread (QS). Korrelationen mäts i en skala från -1 till 1, där -1 
motsvarar en fullständig negativ korrelation, 0 motsvarar ingen korrelation och 1 motsvarar en fullständig positiv 
korrelation. ** motsvarar en korrelationen är signifikant på enprocentsnivån och * motsvarar en korrelationen 
som är signifikant på femprocentsnivån vid ett tvåsidigt test. 

 

Danmark BSSG Tillväxt Lönsamhet Materiella tillg. Storlek      Q spread 

BSSG 1      

Tillväxt -0,167** 1     

Lönsamhet 0,116* -0,270** 1    

Materiella tillg. 0,017 0,025 -0,014 1   

Storlek 0,148** -0,176** 0,300** -0,026 1  

Q spread 0,053 -0,087 -0,085 -0,024 -0,539** 1 
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4.2.3 Korrelationer i Baltikum 

Korrelationerna för Baltikum presenteras i tabell 8. Quoted spread har en positiv och 
signifikant korrelation till bokförd skuldsättningsgrad på 0,151 vilket är förvånande eftersom 
ett negativt samband är förväntat. Alla kontrollvariabler utom materiella tillgångar har 
signifikanta korrelationer till bokförd skuldsättningsgrad med en riktning som stämmer 
överens med förväntningarna. Quoted spread har en stark negativ korrelation till storlek på -
0,471 och lönsamhet har en stark positiv korrelation till tillväxt på 0,553. Dessa korrelationer 
anses dock vara tillräckligt låga för att en meningsfull regressionsanalys ska vara möjlig. 
 
Tabell 8. Korrelationsanalys för Baltikum. Mätningen visar korrelationerna mellan den beroende variabeln 
bokförd skuldsättningsgrad (BSSG), de oberoende variablerna tillväxt, lönsamhet, materiella tillgångar, storlek 
och likviditetsmåttet quoted spread (Q spread). Korrelationen mäts i en skala från -1 till 1, där -1 motsvarar en 
fullständig negativ korrelation, 0 motsvarar ingen korrelation och 1 motsvarar en fullständig positiv korrelation. 
** motsvarar en korrelationen är signifikant på enprocentsnivån och * motsvarar en korrelationen som är 
signifikant på femprocentsnivån vid ett tvåsidigt test. 

 

Baltikum BSSG Tillväxt Lönsamhet Materiella tillg. Storlek Q spread 

BSSG 1      

Tillväxt -0,316** 1     

Lönsamhet -0,147* 0,553** 1    

Materiella tillg. 0,093 -0,077 -0,102 1   

Storlek 0,240** 0,142* 0,142* 0,020 1  

Q spread 0,151* -0,316** -0,316** 0,294** -0,471** 1 
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4.2.4 Likviditetsmåttens korrelationer 

I tabell 9 görs en korrelationsanalys av de studerade likviditetsmåtten i varje land. Quoted 
spread har signifikanta och betydande korrelationer till de båda andra likviditetsmåtten i alla 
länder, medan effective spread och Amihud saknar signifikanta korrelationer till varandra i 
Sverige och Baltikum. Starkast korrelationer av måtten finns i Danmark medan 
korrelationerna från Sverige och Baltikum är jämförbara med varandra. 
 
Tabell 9. Korrelationsanalys av likviditetsmåtten. Mätningen presenterar korrelationerna av quoted spread, 
effective spread och Amihud i Sverige, Danmark och Baltikum. Korrelationen anges överst och signifikansen 
inom parentes. Korrelationen mäts i en skala från -1 till 1, där -1 motsvarar en fullständig negativ korrelation, 0 
motsvarar ingen korrelation och 1 motsvarar en fullständig positiv korrelation. ** motsvarar en korrelation som 
är signifikant på enprocentsnivån och * motsvarar en korrelation som är signifikant på femprocentsnivån vid ett 
tvåsidigt test. 

 

 
Sverige Danmark Baltikum 

Quoted 
spread 

Effective 
spread 

Amihud 
Quoted  
spread 

Effective 
spread 

Amihud 
Quoted 
spread 

Effective 
spread 

Amihud 

Quoted 
spread 1     1     1     

Effective 
spread 

0,309** 
(0,000) 1   0,633** 

(0,000) 1   0,292** 
(0,000) 1   

Amihud 0,369** 
(0,000) 

0,057      
(0,136) 1 0,509** 

(0,000) 
0,233** 
(0,000) 1 0,355**  

(0,000) 
0,055     

(0,428) 1 

 

4.3 Univariat analys 

På grund av en hög signifikant korrelation mellan aktielikviditet och storlek har tidigare 
studier gjort en univariat analys där skuldsättningsgraden undersöks i storleks- och 
likviditetskvintiler (se till exempel Lipson och Mortal 2009). Även denna studie hade en 
signifikant korrelation (omkring -0,5, se tabell 6-8) mellan storlek och aktielikviditet vilket 
motiverar en univariat analys för att undersöka likviditeten och skuldsättningsgraden vid olika 
storleksnivåer. Förväntningen enligt hypotes ett är att den bokförda skuldsättningsgraden ska 
stiga i takt med att quoted spread ökar. Vid ett samband mellan aktielikviditet och 
skuldsättningsgrad borde likviditetskvintil fem ha en högre skuldsättningsgrad än 
likviditetskvintil ett.  
 
 



 

50 
 

4.3.1 Univariat analys av Sverige 

Tabell 10 presenterar resultaten för den univariata analysen i Sverige. Differenserna i 
skuldsättningsgrad mellan företagen med högst och lägst quoted spread i storlekskvintilerna 
ett till tre är 0,48-0,29=0,19, 0,52-0,39=0,13 och 0,61-0,43=0,18. I storlekskvintilerna fyra 
och fem är dock differensen lägre och ligger på 0,62-0,61=0,01 och 0,60-0,62= -0.02. Endast i 
storlekskvintil ett motsvaras en successivt stigande quoted spread av en successivt stigande 
skuldsättningsgrad. Övriga kvintiler har mer blandade resultat. 
 
Tabell 10. Univariat analys av Sverige. Företagen har först indelats i kvintiler baserade på storlek, som mäts 
genom den naturliga logaritmen av företagets bokförda tillgångar. Storlekskvintil ett utgör de minsta företagen 
och storlekskvintil fem de största. Sedan har dessa storlekskvintiler indelats i likviditetskvintiler baserade på 
quoted spread, där likviditetskvintil ett utgör de mest likvida aktierna och likviditetskvintil fem de minst likvida. 
Detta då quoted spread mäter illikviditet. Sammantaget ger oss dessa kvintilindelningar 5x5=25 företagsgrupper. 
Medelvärdet av företagsgruppernas quoted spread (QS) och bokförda skuldsättningsgrad (BSSG) redovisas i 
respektive kvintil. 

 

Storlekskvintil 

 1 2 3 4 5 

Likv. 
kvintil QS BSSG QS BSSG QS 

 

BSSG 

 

QS 

 

BSSG 

 

QS 

 

BSSG 

1 0,0092 0,29 0,0065 0,39 0,0060 0,43 0,0026 0,61 0,0006 0,62 

2 0,0144 0,37 0,0118 0,38 0,0103 0,52 0,0052 0,50 0,0009 0,57 

3 0,0189 0,43 0,0158 0,46 0,0134 0,51 0,0069 0,59 0,0012 0,61 

4 0,0277 0,47 0,0199 0,48 0,0170 0,52 0,0097 0,56 0,0015 0,60 

5 0,0583 0,48 0,0342 0,52 0,0262 0,61 0,0196 0,62 0,0054 0,60 
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4.3.2 Univariat analys av Danmark 

De danska resultaten av den univariata analysen presenteras i Tabell 11. I storlekskvintil ett 
finns en negativ differens mellan de företag som har högst och lägst quoted spread på 0,47-
0,53= -0,06. Storlekskvintilerna två till fem har istället positiva differenser på 0,59-0,36=0,23, 
0,68-0,49=0,19, 0,71-0,49=0,22 samt 0,63-0,58=0,05. Företagen i storlekskvintil fyra har en 
skuldsättningsgrad som stiger konsekvent i takt med en ökande quoted spread. 
 
Tabell 11. Univariat analys av Danmark. Företagen har först indelats i kvintiler baserade på storlek, som mäts 
genom den naturliga logaritmen av företagets bokförda tillgångar. Storlekskvintil ett utgör de minsta företagen 
och storlekskvintil fem de största. Sedan har dessa storlekskvintiler indelats i likviditetskvintiler baserade på 
quoted spread, där likviditetskvintil ett utgör de mest likvida aktierna och likviditetskvintil fem de minst likvida. 
Detta då quoted spread mäter illikviditet. Sammantaget ger oss dessa kvintilindelningar 5x5=25 företagsgrupper. 
Medelvärdet av företagsgruppernas quoted spread (QS) och bokförda skuldsättningsgrad (BSSG) redovisas i 
respektive kvintil. 

 

Storlekskvintil 

 1 2 3 4 5 

Likv. 
kvintil QS BSSG QS BSSG QS 

 

BSSG 

 

QS 

 

BSSG 

 

QS 

 

BSSG 

1 0,0166 0,53 0,0168 0,36 0,0079 0,49 0,0020 0,49 0,0011 0,58 

2 0,0390 0,28 0,0287 0,52 0,0148 0,52 0,0061 0,50 0,0016 0,58 

3 0,0545 0,46 0,0423 0,60 0,0198 0,45 0,0107 0,55 0,0023 0,51 

4 0,0758 0,48 0,0807 0,81 0,0299 0,50 0,0177 0,63 0,0054 0,51 

5 0,1027 0,47 0,1642 0,59 0,0622 0,68 0,0385 0,71 0,0123 0,63 
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4.3.3 Univariat analys av Baltikum 

Tabell 12 presenterar den univariata analysen från Baltikum. I samtliga storlekskvintiler har 
de mest likvida företagen en lägre skuldsättningsgrad än de minst likvida företagen. 
Differensen mellan likviditetskvintil ett och likviditetskvintil fem är 0,54-0,23=0,31, 0,63-
0,39=0,24, 0,58-0,42=0,16, 0,48-0,40=0,08 och 0,56-0,40=0,16 i storlekskvintilerna ett till 
fem. Ingen av storlekskvintilerna har dock en skuldsättningsgrad som konsekvent stiger i takt 
med stigande quoted spread. 
 
Tabell 12. Univariat analys av Baltikum. Företagen har först indelats i kvintiler baserade på storlek, som mäts 
genom den naturliga logaritmen av företagets bokförda tillgångar. Storlekskvintil ett utgör de minsta företagen 
och storlekskvintil fem de största. Sedan har dessa storlekskvintiler indelats i likviditetskvintiler baserade på 
quoted spread, där likviditetskvintil ett utgör de mest likvida aktierna och likviditetskvintil fem de minst likvida. 
Detta då quoted spread mäter illikviditet. Sammantaget ger oss dessa kvintilindelningar 5x5=25 företagsgrupper. 
Medelvärdet av företagsgruppernas quoted spread (QS) och bokförda skuldsättningsgrad (BSSG) redovisas i 
respektive kvintil. 

  

Storlekskvintil 

 1 2 3 4 5 

Likv. 
kvintil QS BSSG QS BSSG QS 

 

BSSG 

 

QS 

 

BSSG 

 

QS 

 

BSSG 

1 0,0771 0,23 0,0241 0,39 0,0075 0,42 0,0072 0,40 0,0027 0,40 

2 0,1942 0,08 0,0816 0,57 0,0110 0,47 0,0120 0,32 0,0057 0,44 

3 0,3048 0,27 0,1485 0,58 0,0185 0,34 0,0188 0,50 0,0114 0,44 

4 0,5673 0,33 0,3262 0,63 0,0333 0,42 0,0330 0,44 0,0215 0,50 

5 1,0514 0,54 1,0607 0,63 0,1951 0,58 0,1327 0,48 0,0414 0,56 
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5. Analys 

 
I analysavsnittet analyseras det empiriska material som har insamlats. Först diskuteras 
sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur och därefter sambanden mellan studiens 
kontrollvariabler och kapitalstruktur. Efter att hypotes ett till hypotes tre besvaras görs en 
återkoppling till kapitalstrukturteorin. Till sist görs en landsjämförelse där hypotes fyra till 
hypotes sex besvaras. 
 

5.1 Samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur 

I studien har sambandet mellan aktielikviditet och bokförd skuldsättningsgrad undersökts i 
Sverige, Danmark och Baltikum. De mått som har använts i regressionsanalysen är bokförd 
skuldsättningsgrad som beroende variabel och quoted spread som oberoende variabel. Sedan 
har fyra oberoende kontrollvariabler använts; tillväxt, lönsamhet, tillgångsstruktur och 
storlek. I tabell 13 redovisas resultaten för regressionsanalyserna som gjorts för att besvara 
hypotes ett till tre. I bilaga fyra, fem och sex presenteras tabellerna från den statistiska 
beräkningen i SPSS för Sverige, Danmark och Baltikum. 
 
Tabell 13. Regressionsanalyser per enskilt land/område. I tabellen redovisas resultaten för den regressionsanalys 
som gjordes för varje enskilt land/område. I tabellen visas de standardiserade betakoefficienterna för de 
oberoende variablerna. Dessa är quoted spread, tillväxt, lönsamhet, tillgångsstruktur och storlek. Inom parentes 
visas sannolikhetsvärdet med eventuell signifikans. Till sist redovisas regressionernas R-kvadrat värde. För 
studien är den mest intressanta kolumnen quoted spread som med det standardiserade betavärdet kan jämföras 
med kontrollvariablernas bidrag till att förklara skuldsättningsgraden. ** visar signifikans på enprocentsnivån 
och * femprocentsnivån. 

Land Quoted spr. Tillväxt Lönsamhet Andel mat. tillg. Storlek 𝑹𝟐 

Sverige 0,220 
(0,000**) 

-0,109 
(0,004**) 

-0,068 
(0,068) 

0,044 
(0,220) 

0,474 
(0,000**) 

0,191 

Danmark 0,157 
(0,013*) 

-0,108 
(0,052) 

0,040 
(0,478) 

0,029 
(0,578) 

0,202 
(0,002**) 

0,061 

Baltikum 0,232 
(0,003**) 

-0,305 
(0,000**) 

0,015 
(0,840) 

-0,004 
(0,954) 

0,388 
(0,000**) 

0,221 

 
För Sverige är medelvärdet för quoted spread 0,014, och medelvärdet för den bokförda 
skuldsättningsgraden är 0,507, se tabell 5. Studien visar att det finns ett negativt samband 
mellan aktielikviditet och bokförd skuldsättningsgrad i Sverige (Beta 0,220 p=0,000, se tabell 
13).  
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Hypotes ett: “Det finns ett negativt samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i 
Sverige” kan därför godtas. 
 
I tabell 5 visas för Danmark att medelvärdet är för quoted spread 0,034, och medelvärdet för 
den bokförda skuldsättningsgraden är 0,531. Studien visar att det finns ett signifikant 
samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i Danmark (Beta 0,157 p=0,013, se tabell 
13).  
 
Hypotes två: “Det finns ett negativt samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i 
Danmark” kan därför godtas. 
 
För Baltikum är medelvärdet för quoted spread 0,171, och medelvärdet för den bokförda 
skuldsättningsgraden är 0,430 enligt tabell 5. Studien visar att det finns ett signifikant 
samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i Baltikum (Beta 0,232, p=0,003, se tabell 
13).  
 
Hypotes tre: “Det finns ett negativt samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i 
Baltikum” kan därför godtas. 
 
I tabell 13 kan den standardiserade betakoefficienten på likviditetsmåttet jämföras med 
kontrollvariablernas betavärde och då syns att storleksvariabeln har störst positiv (beta är 
större än noll) påverkan på en ökning av den bokförda skuldsättningsgraden och i Sverige och 
Danmark kommer likviditetsmåttet på andra plats som även dessa ger en positiv påverkan. Ett 
värde över noll på den standardiserade betakoefficienten för likviditetsmåttet visar att 
aktielikviditet ger ett positivt bidrag till att förklara den bokförda skuldsättningsgraden för 
alla studiens länder. Vid en standardisering (med ett medelvärde på noll och 
standardavvikelse på ett) på quoted spread anger dess betavärde (för alla länder) en förändring 
i positiv riktning på den bokförda skuldsättningsgraden. Detta om en förflyttning sker från 
medelvärdet noll till en standardavvikelse över medelvärdet för quoted spread.  
 
I regressionen ökar skuldsättningsgraden när quoted spread ökar (aktielikviditeten minskar). 
Och motsatt, en ökande aktielikviditet innebär en sjunkande skuldsättningsgrad. Detta 
samband gäller i alla undersökta länder enligt tabell 13. Sambandet stämmer överens med 
resultaten hos Lipson och Mortal (2009) och Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011) som 
menar att en ökad aktielikviditet leder till en lägre skuldsättningsgrad. Samtidigt skiljer sig 
detta resultat från studierna av Haddad (2012) och Sharma och Paul (2015) som studerade 
marknaderna i Indien och Jordanien och som inte fann något samband mellan aktielikviditet 
och skuldsättningsgrad.  
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5.1.1 Sverige 

I tabell 13 visas måtten på förklaringsvärdena på regressionen. Den svenska 
regressionsanalysen har ett förklaringsvärde på 19,1 procent och är klart högre än det danska 
värdet. De signifikanta faktorerna i Sverige är quoted spread (p = 0,000**), tillväxt (p = 
0,004**) och storlek (p = 0,000**). Tillgångsstruktur (p = 0,220) och lönsamhet (p = 0,068) 
visade ingen signifikans. Störst påverkan på skuldsättningsgraden har storlek med ett 
standardiserat betavärde på 0,474 följt av quoted spread (0,220). 
 

5.1.2 Danmark 

Regressionsanalysen för Danmark visar ett förklaringsvärde på 6,1 procent. Det ligger klart 
lägre än Sverige (19,1) och Baltikum (22,1). Det ger en indikation om att det finns andra 
faktorer i Danmark som bättre kan förklara kapitalstrukturen hos danska företag än de 
faktorer som ingick i regressionen. De faktorer som visade signifikanta resultat och påverkar 
kapitalstrukturen i störst utsträckning är quoted spread (p = 0,013*) och storlek (p = 0,002**), 
medan de övriga faktorerna visar svag (tillväxt, p = 0,052) eller ingen signifikans. Störst 
påverkan på skuldsättningsgraden har storlek som visar ett standardiserat betavärde på 0,202, 
följt av quoted spread (0,157).  
 
I tidigare studier har resultaten för utvecklade aktiemarknader visat på att det finns ett 
signifikant samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur. Lipson och Mortal upptäckte 
detta samband i amerikanska företag 2009. Resultaten för Sverige och Danmark stämmer 
överens med resultaten i Lipson och Mortal (2009) eftersom aktielikviditeten har ett samband 
med kapitalstrukturen.  
 

5.1.3 Baltikum 

Regressionsanalysen för Baltikum visar det högsta förklaringsvärdet på 22,1 procent, vilket 
innebär att den baltiska modellen förklarar företagens kapitalstruktur betydligt bättre än vad 
framförallt den danska modellen gör. Av variablerna visar storlek (p = 0,000**), tillväxt (p = 
0,000**) och quoted spread (p = 0,003**) starkt signifikanta resultat på enprocentsnivån. 
Störst påverkan har storlek som visar ett standardiserat betavärde på 0,388, följt av tillväxt (-
0,305) och quoted spread på (0,232).   
 
I tidigare studier har resultaten för tillväxtmarknader visat på olika resultat där Udomsirikul, 
Seksak och Pornsit (2011) visade att det finns ett signifikant samband mellan aktielikviditet 
och kapitalstruktur i Thailand, medan Haddad (2012) visade att det inte finns något samband 
mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i Jordanien och Sharma och Paul (2015) visade 
att det inte finns något samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i Indien. 
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Resultaten är i enlighet med Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011) eftersom denna studie 
visar att det finns ett signifikant samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur för 
baltiska företag. En viss försiktighet får tas i denna jämförelse eftersom olika år har 
undersökts och olika mått har används, framförallt har de övriga studierna på 
tillväxtmarknaderna saknat spreadmått. Även det faktum att de baltiska ländernas positiva 
effekt av EU-medlemskapet som förväntades av Koivu (2002) kan påverka jämförelsen med 
andra tillväxtmarknader.  
 

5.1.4 Återkoppling till kapitalstrukturteori 

Enligt Lipson och Mortal (2009) har ett värdepapper som lätt kan säljas hög likviditet. Hög 
likviditet ger exempelvis fördelar i form av lägre bankavgifter vid genomförandet av en 
nyemission (Butler, Grullon & Weston 2005) och lägre kostnader för finansiering av eget 
kapital (Hennesey & Whited 2005). Lipson och Mortal (2009) menar att det finns en koppling 
mellan trade-off teorin och aktielikviditet. Detta beror på att aktielikviditet ger incitament till 
att öka andelen eget kapital (vilket minskar skuldsättningsgraden), eftersom mer likvida aktier 
innebär lägre kapitalkostnader. Enligt Lipson och Mortal (2009) bör därför företag med mer 
likvida aktier ha en lägre skuldsättningsgrad än företag med mindre likvida aktier. Eftersom 
denna studie visar signifikanta resultat för att aktielikviditet har ett negativt samband med 
skuldsättningsgraden, så indikerar resultaten att trade-off teorin har en betydelse i Sverige, 
Danmark och Baltikum att förklara företags kapitalstruktur. 
 

5.2 Samband mellan kontrollvariabler och kapitalstruktur 

I studien har ett antal kontrollvariabler använts i regressionen som tidigare studier visat har en 
koppling till kapitalstruktur, se avsnitt 2.4. Här analyseras kontrollvariablernas betydelse 
utifrån resultaten från regressionerna på Sverige, Danmark och Baltikum. 

5.2.1 Storlek 

Flera studier är eniga om att företagsstorleken har ett positivt samband med 
skuldsättningsgraden, vilket gör att större företag har en högre skuldsättningsgrad, se 
exempelvis Lipson och Mortal (2009), Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011), Haddad 
(2012), Haron et al. (2013) och Sharma och Paul (2015). Ozkan (2001) menar att det enligt 
trade-off teorin finns ett positivt samband mellan företags storlek och skuldsättningsgrad 
eftersom större företag är mer diversifierade än mindre företag och sannolikheten minskar 
därför att större företag går i konkurs. Kraus och Litzenberger (1973) kritiserade Modigliani 
och Miller (1958) för att ha bortsett från bland annat konkurskostnader i irrelevansteorin. 
Kraus och Litzenberger menar i trade-off teorin att varje företag har en optimal kapitalstruktur 
där företagsvärdet kan maximeras, och att företag har ett intresse av att balansera 
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skattefördelarna med skuldsättning mot kostnaderna av att hamna i finansiella svårigheter. 
Denna studie visar signifikanta resultat för att företagsstorleken har ett positivt samband med 
skuldsättningsgraden, så en indikation finns även här för att trade-off teorin har en betydelse i 
Sverige, Danmark och Baltikum till att förklara företagens kapitalstruktur.  
 

5.2.2 Tillväxt 

Det finns empiriska resultat som visar att tillväxt har ett negativt samband med 
skuldsättningsgrad, se exempelvis Frieder och Martell (2006) och Lipson och Mortal (2009). 
Jensen (1986) menar att agent-kostnaderna som förknippas med ett stort kassaflöde är lägre i 
företag med goda tillväxtmöjligheter. Studien visar signifikanta resultat för att tillväxt har ett 
negativt samband med skuldsättningsgraden i Sverige och Baltikum, vilket indikerar att 
agent-teorin kan bidra till att förklara företags kapitalstruktur i de länderna. 
 

5.2.3 Lönsamhet  

Eftersom det är lättare för lönsamma företag att amortera av skulderna förväntas lönsamma 
företag ha en lägre skuldsättningsgrad. De har även större möjligheter än olönsammare 
företag att använda interna medel för nya investeringar (Udomsirikul, Seksak & Pornsit 
2011), vilket ligger i linje med pecking order teorin av Myers och Majluf (1984) som menar 
att interna medel är det mest attraktiva valet för finansiering av nya investeringar. Inget av 
studiens länder visade signifikans för lönsamhetsvariabeln. Det indikerar att pecking order 
teorin inte förklarar kapitalstrukturen i Sverige, Danmark och Baltikum.   
 

5.2.4 Tillgångstruktur 

Enligt Krauz och Litzenberger (1973) har företag med en större andel materiella tillgångar en 
fördel genom att de materiella tillgångarna behåller sitt värde vid en konkurs. Dessa företag 
får på grund av detta lägre lånekostnader, vilket kan kopplas till trade-off teorin som väger 
konkurskostnader mot skattefördelar. Enligt Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011) menar 
agent-teorin att investeringar inte görs på ett optimalt sätt vid hög skuldsättning. En högre risk 
kan göra att långivare kräver mer säkerheter i form av exempelvis materiella tillgångar för att 
låna ut pengar. Denna studie visade inte signifikanta samband mellan tillgångsstruktur och 
kapitalstruktur i något av studiens länder och i detta avseende kan inte trade-off teorin kopplas 
ihop med något av länderna.  
 
 
 



 

58 
 

5.2.5 Återkoppling till kapitalstrukturteori  

Det förefaller rimligt att trade-off teorin och agent-teorin kan förklara företags kapitalstruktur 
till viss del utifrån studiens resultat, men på olika sätt. De unika landsspecifika skillnaderna 
kan också utgöra en påverkan på kapitalstrukturen. De variabler som visar starkast signifikans 
i Danmark är quoted spread och storlek som båda kan förklaras av trade-off teorin, vilket 
indikerar att trade-off teorin har betydelse i en förklaring av kapitalstrukturen för danska 
företag. Dessa variabler korrelerar dessutom starkast i Danmark av studiens variabler. I 
Sverige och Baltikum gäller samma resonemang, och det finns en indikation om att trade-off 
teorin har en betydelse för kapitalstrukturen i både Sverige och Baltikum. Till skillnad från i 
Danmark kan agent-teorin förklara variabeln för tillväxt i Sverige och Baltikum där en stark 
signifikans uppvisas. Sammantaget indikerar studien att trade-off teorin har den största 
betydelsen för företags kapitalstruktur i Sverige, Danmark och Baltikum, men även att agent-
teorin har viss betydelse för företags kapitalstruktur i Sverige och Baltikum. Agent-teorin och 
trade-off teorin kan också enligt Berk och DeMarzo (2014) med fördel kombineras. 
 

5.3 Landsjämförelser 

Här presenteras resultaten för tre regressionsanalyser med landsjämförelser där två länder 
jämförs med varandra med hjälp av en dummyvariabel. Regressionsanalyserna används för att 
besvara hypotes fyra till sex. I bilaga sju presenteras tabellerna från den statistiska 
beräkningen i SPSS av jämförelsen mellan Sverige och Baltikum, i bilaga åtta redovisas den 
statistiska beräkningen av jämförelsen mellan Danmark och Baltikum och i bilaga nio 
presenteras den statistiska beräkningen av jämförelsen mellan Sverige och Danmark. 
 
Tabell 14. Regressionsanalyser för landsjämförelser. I tabellen redovisas resultaten för de regressionsanalyser 
som gjorts för landsjämförelserna. I tabellen visas de standardiserade betakoefficienterna för de oberoende 
variablerna. De är quoted spread, land och interaktion. Inom parentes visas sannolikhetsvärdet med eventuell 
signifikans. Till sist redovisas regressionernas R-kvadrat värde. För studien är den mest intressanta kolumnen 
interaktion som visar om skillnaden mellan länderna uppvisar ett signifikant samband. ** visar signifikans på 
enprocentsnivån, * femprocentsnivån. I hypotes 4 jämförs Sverige med Baltikum som referensland, i hypotes 5 
jämförs Danmark med Baltikum som referensland och i hypotes 6 jämförs Sverige med Danmark som 
referensland. 

Hypotes Quoted spread Land Interaktion 𝐑𝟐 

4 0,086 
(0,019) 

0,214 
(0,000**) 

-0,038 
(0,304) 

0,033 

5 0,088 
(0,048) 

0,225 
(0,000**) 

0,032 
(0,495) 

0,052 

6 -0,059 
(0,435) 

0,018 
(0,670) 

0,103 
(0,231) 

0,005 
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Först jämförs Sverige mot Baltikum som referensland för att besvara hypotes fyra. Studien 
visar att det inte finns någon signifikant skillnad för sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur i Sverige och Baltikum (Beta -0,038 p = 0,304 på interaktionsvariabeln), se 
tabell 14.  
 
Hypotes fyra: “Aktielikviditeten har större negativ påverkan på skuldsättningsgraden i 
Sverige än i Baltikum.” kan därför förkastas. 
 
Hypotes fem gäller för en jämförelse mellan Danmark och Baltikum där Baltikum är 
referensland. Även här visar studien att det inte finns någon signifikant skillnad för 
sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i Danmark och Baltikum (Beta 0,032 p = 
0,495 på interaktionsvariabeln), se tabell 14.  
 
Hypotes fem: “Aktielikviditeten har större negativ påverkan på skuldsättningsgraden i 
Danmark än i Baltikum.” kan därför förkastas. 
 
Till sist jämförs Sverige med Danmark som referensland. Enligt tabell 14 visar 
interaktionsvariabeln (Beta 0,103 p = 0,231) att det inte finns någon signifikant skillnad för 
sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i Sverige och Danmark.  
 
Hypotes sex: “Aktielikviditetens påverkan på skuldsättningsgraden visar ingen signifikant 
skillnad mellan Sverige och Danmark.” kan därför godtas. 
 
Det kan inte med statistisk säkerhet visas att sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur är starkare i något land framför något annat. I studiens resultat finns 
indikationer om att Lipson och Mortals teori från 2009 har en signifikant betydelse i att 
förklara sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur. Studiens empiriska resultat är 
entydiga. Att det gäller såväl i utvecklade länder som i tillväxtländer kan indikera att 
landsvariablerna har en underordnad betydelse i jämförelse med dessa undersökta 
företagsspecifika variabler. 
 
Sammanfattningsvis visar sig teorin av Lipson och Mortal (2009) vara giltig empiriskt på alla 
marknader i studien och det går inte att skilja på styrkan av sambandet i de olika länderna åt. 
Det gör att aktielikviditet är en faktor som det bör tas hänsyn till vid studier av faktorer som 
kan påverka kapitalstrukturen hos företag.    
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6. Slutsatser 

 
Studiens resultat visar att Lipson och Mortals (2009) teori om att det finns ett negativt 
samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur fungerar i tre fall av tre möjliga. Detta 
indikerar att aktielikviditet är en relevant faktor att ta hänsyn till vid studier av faktorer som 
kan påverka kapitalstrukturen hos företag i olika länder. 
   

6.1 Uppsatsens forskningsfrågor besvaras 

1. Finns ett samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur för börsföretagen i 
Sverige, Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014? 

 
Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur 
för börsföretagen i Sverige, Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014.  
 

2. Hur ser likheterna och skillnaderna ut för sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur mellan Sverige, Danmark och Baltikum under perioden 2010-2014? 

 
Studien visar att det inte finns några signifikanta skillnader mellan börsföretagen i Sverige, 
Danmark och Baltikum när det gäller sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur 
under perioden 2010-2014. 
 

6.2 Sammanfattande slutsatser 

Litteraturgenomgången visade att denna studie kan vara den första som fokuserar på 
sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur där även en landsjämförelse görs under 
samma tidsperiod. I jämförelser med andra tidsperioder är resultaten för tillväxtmarknader i 
enlighet med Udomsirikul, Seksak och Pornsit (2011) som visade att det finns ett signifikant 
samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i Thailand, liksom denna studie visat för 
Baltikum. Däremot motsäger resultaten för Baltikum studierna av Haddad (2012) (Jordanien) 
och Sharma och Paul (2015) (Indien). För utvecklade aktiemarknader är resultaten för Sverige 
och Danmark i enlighet med studien av Lipson och Mortal (2009) som visade att det finns ett 
signifikant samband mellan aktielikviditet och kapitalstruktur i USA. En försiktighet får tas i 
jämförelserna mot andra studier eftersom de är gjorda under andra tidsperioder och använder 
olika aktielikviditetsmått. Resultaten i denna studie indikerar dock att dessa likheter och 
skillnader mot de övriga studierna finns. Men för jämförelserna mellan länderna inom denna 
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studie är resultaten säkrare eftersom länderna jämförs inom samma tidsperiod (2010-2014) 
och har samma mått.  
 
Trade-off teorin är den teori som sammantaget förklarar skuldsättningsgraden hos företag i 
Sverige, Danmark och Baltikum bäst genom att både aktielikviditetsvariabeln quoted spread 
och storleksvariabeln genomgående visade signifikanta resultat för de undersökta länderna. 
Genom variabeln för tillväxt kan agent-teorin bidra till att förklara företags kapitalstruktur i 
Sverige och Baltikum till viss del, medan pecking order-teorin (genom variabeln för 
lönsamhet) inte bidrar till att förklara företags kapitalstruktur i något av länderna. 
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7. Diskussion 

 
I detta avsnitt diskuteras andra aspekter av studien än de som har en direkt koppling till 
slutsatserna. Först diskuteras de skillnader som studien funnit mellan de undersökta länderna 
och presenterar möjliga förklaringar till dessa skillnader. Sedan diskuteras korrelationen 
mellan quoted spread och företagsstorlek, tidsperiodens betydelse, likviditetsmåtten, olika sätt 
att öka likviditeten, studiens begränsningar, bidrag samt förslag på vidare forskning. 
 

7.1 Skillnader mellan länderna 

Att de baltiska företagen har en lägre skuldsättningsgrad än de svenska och danska företagen 
kan bero på att bankerna i Östeuropa visat sig vara mindre effektiva än de i Västeuropa (Weill 
2007). I Baltikum erbjuds även en lägre nivå av finansiering (Koivu 2002). En förklaring till 
den lägre skuldsättningsgraden i Baltikum kan alltså vara att företagen inte har möjlighet att 
anskaffa kapital genom belåning i den utsträckning som efterfrågas. Det är ett exempel på en 
landsfaktor som kan göra skillnad på resultatet mellan olika länder. För en låg 
skuldsättningsgrad har även företagsstorleken betydelse där de mindre företagen har mindre 
belåning (Ozkan 2001; Haron et al. 2013), och de baltiska företagen var också studiens minsta 
i jämförelse med de svenska och danska företagen. 
 
Förklaringen till den stora skillnaden i quoted spread mellan Baltikum jämfört med Sverige 
och Danmark kan bero på att den baltiska marknaden är mindre likvid som helhet. 
Exempelvis menar Koivu (2002) att det i Baltikum finns ett mindre utbud av finansiella 
instrument för investerare vilket kan vara ett tecken på en illikvid marknad. I undersökningen 
är alla företag oviktade, det vill säga att de större företagen har samma vikt som de mindre. 
Det är tydligt att detta kan ge utslag på en mindre likvid marknad eftersom företagen i 
Baltikum visade en betydligt högre quoted spread och de baltiska företagen är mindre än de 
svenska och danska.  
 
I datasammanställningen upptäcktes det att var det möjligt att hitta aktier på mindre företag i 
Baltikum som inte omsattes överhuvudtaget vissa dagar, eller att det inte fanns någon köp- 
eller säljkurs för en aktie vid börsens stängning. I jämförelse med Sverige och Danmark var 
detta ovanligare.   
 
De landsspecifika variablerna verkar ha en underordnad betydelse eftersom teorin av Lipson 
och Mortal (2009) får starkt empiriskt stöd i studien. Det kan även bero på att de baltiska 
länderna är EU-länder efter att ha varit medlemmar sedan 2004, och de kan därför befinna sig 
i gränslandet mellan att ses som utvecklade länder eller tillväxtländer. Enligt Koivu (2002) 
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förväntades EU-medlemskapet ge positiva effekter för de baltiska länderna. Detta innebär att 
de kan ligga närmare de nordiska länderna ekonomiskt sett än de övriga tillväxtländerna som 
andra forskare undersökt (Indien, Thailand och Jordanien). Därför kan detta innebära att det 
trots allt finns avgörande landsvariabler som kan göra skillnad mellan tillväxtländer och 
utvecklade länder, även om inte denna studie visade detta.   
 

7.2 Quoted spread och företagsstorlek 

Ett möjligt problem med sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur är den 
signifikanta negativa korrelationen mellan quoted spread och företagsstorlek som har 
identifierats (-0,593 i Sverige, -0,539 i Danmark och -0,471 i Baltikum). I likhet med tidigare 
studier har en univariat analys gjorts för att kontrollera för variabeln storlek vid en 
undersökning av likviditet och skuldsättningsgrad. Resultaten från den univariata analysen 
visar att även bland företag med jämförbar storlek leder en högre aktielikviditet till en lägre 
skuldsättningsgrad i en majoritet av fallen. Sammantaget visade en undersökning av varje 
storlekskvintil att i 13 fall av 15 hade företagen med högst quoted spread en högre 
skuldsättningsgrad jämfört med företagen med lägst quoted spread. Detta indikerar att 
sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur inte beror på en stark korrelation med 
företagsstorlek utan att det finns ett eget samband. 
 

7.3 Tidsperiodens betydelse 

Eftersom Haddad (2012) undersökte åren 2000-2009 och Sharma och Paul (2015) undersökte 
tidsperioden April 2003- Mars 2011 fanns i deras studier perioder där börserna haft nedgångar 
i större omfattning än de år 2010-2014 som denna studie undersökt. I studien av Udomsirikul, 
Seksak och Pornsit (2011) på Thailand som undersökte åren 2002-2008 bör 
lågkonjunkturåren vara färre med avseende på den senaste finanskrisen som startade 2008. 
Även om den senaste finanskrisen gällde främst i USA och Europa påverkade den ändå andra 
börser i den globala ekonomin. Därför kan det vara så att teorin av Lipson och Mortal (2009) 
kan stämma bättre under år med högkonjunktur, än under år med lågkonjunktur. Lipson och 
Mortal (2009) undersökte en längre tidsperiod (1986-2006) än dessa två studier vilket kan 
medföra att dessa lågkonjunktureffekter kan försvinna eftersom börserna på lång sikt har flera 
goda än dåliga år och ger långsiktigt en positiv avkastning. Att olika tidsperioder (och 
framförallt korta tidsperioder) undersökts gör att en variabel som konjunkturen riskerar att 
påverka resultaten, framförallt då det gäller kortare tidsperioder som inkluderar 
lågkonjunkturår. Ett exempel på det är denna studie som gjorts under en period med hög 
avkastning i genomsnitt. Denna aspekt (konjunkturen) har dock inte utforskats i någon större 
omfattning, utan de tidigare studierna på området har främst förklarat skillnader i resultaten 
utifrån skillnader mellan olika länder. 
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7.4 Likviditetsmåtten 

Tidigare studier har lyft fram olika sorters problematik med att mäta aktielikviditet (se 
exempelvis Lipson och Mortal, 2009 samt Udomsirikul, Seksak och Pornsit, 2011). Exempel 
på problem är att det finns flera definitioner och att olika mått används i olika studier vilket 
försvårar jämförelser. Hypoteserna i denna studie besvarades genom att använda måttet 
quoted spread. Eftersom tidigare studier har använt även andra mått för att studera 
aktielikviditet gjordes en jämförelse av korrelationerna hos quoted spread, effective spread 
och Amihud. Detta för att undersöka skillnaderna mellan måtten närmare. 
Korrelationsanalysen visade att quoted spread var det enda måttet som hade signifikanta 
korrelationer till de båda övriga måtten i samtliga länder. Effective spread och Amihud hade 
ingen signifikant korrelation med varandra i Sverige eller Baltikum. De signifikanta 
korrelationerna mellan måtten låg mellan 0,2 och 0,7. Detta indikerar att måtten till viss del 
mäter olika definitioner av aktielikviditet och inte utgör exakt jämförbara alternativ till 
varandra. Detta indikerar att studien skulle kunna få andra svar på hypoteserna om ett av de 
andra måtten användes i regressionsanalysen istället. Som diskuterades i metodavsnittet har 
dock quoted spread fördelar när det gäller den teoretiska validiteten, vilket gör att ytterligare 
hypotestest med de andra likviditetsmåtten inte anses vara nödvändiga. 
 

7.5 Olika sätt att öka aktielikviditeten   

Företagsledare i företag som önskar minska kapitalkostnaden kan ta dessa resultat i 
beaktande. Fang, Kaigou och Jinghan (2008) menar att en aktiesplit är en åtgärd som kan leda 
till ökad likviditet i aktien. Amihud och Mendelson (1986) menar att ökad 
informationsåtergivning minskar informationsassymetrin mellan företaget och investerarna 
och ökar likviditeten. Valet av börslista är ett annat övervägande företagsledare kan ha som 
underlag för beslut. Eftersom studien visar på signifikanta samband för att aktielikviditet har 
ett negativt samband med skuldsättningsgraden i länderna är detta exempel på åtgärder som 
företagsledare i Sverige, Danmark och Baltikum kan överväga om de önskar minska 
kapitalkostnaden i företaget. Däremot behöver poängteras att det finns enklare och mer 
direkta sätt att göra detta på, som att göra direkta förändringar i kapitalstrukturen genom att ta 
nya lån eller emittera nya aktier. I första hand minskas företagens kostnader genom att utföra 
åtgärder som ökar aktielikviditeten som i sin tur påverkar skuldsättningsgraden. 
 

7.6 Begränsningar  

Studien begränsar sig genom att undersökningen endast görs under perioden 2010-2014. En 
annan begränsning är att de undersökta företagen i Sverige, Danmark och Baltikum endast är 
de företag som är börsnoterade vilket gör att ett stort antal företag i länderna inte har 
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undersökts. Resultaten skall mot den bakgrunden ses som att de indikerar att det finns ett 
samband mellan aktielikviditet och skuldsättningsgrad i Sverige, Danmark och Baltikum.   
 
I tidigare studier finns ett flertal olika mått att mäta aktielikviditet på. Bland dessa mått har 
hypoteserna testats med quoted spread. Därför skall resultaten för sambandet mellan 
aktielikviditet och skuldsättningsgrad endast kopplas till måttet quoted spread. På samma sätt 
har bokförd skuldsättningsgrad använts som studiens mått för skuldsättningsgrad, och 
resultaten skall kopplas till detta mått.   
 
Den baltiska börsen utgör en liten marknad jämfört med börserna i Sverige och Danmark. Det 
visar antal undersökta företag i studien som är 54 st. från Baltikum (efter hopslagningen av 
länderna), 92 från Danmark och 172 från Sverige. Varje land i Baltikum är unikt och därför 
kan Estland, Lettland och Litauen ha egna särdrag i sambandet mellan likviditet och 
kapitalstruktur som inte studien tar hänsyn till. Varje land har unika landsvariabler som kan 
påverka detta samband.  Eftersom det statistiska underlaget blir litet om varje land undersöks 
var för sig kan det dock vara fördelaktigt att slå ihop de tre baltiska länderna som också 
handlas på en gemensam börsmarknad. 
 

7.7 Bidrag 

Antalet studier som har testat teorin om sambandet mellan aktielikviditet och kapitalstruktur 
av Lipson och Mortal (2009) är få. Denna studie bidrar till att styrka Lipson och Mortals 
(2009) teori om att företags aktielikviditet påverkar kapitalstrukturen empiriskt genom att 
påvisa ett negativt samband mellan quoted spread och bokförd skuldsättningsgrad i Sverige, 
Danmark och Baltikum. Denna studie kan vara den första som gör en landsjämförelse under 
samma tidsperiod och studien visar ett starkt stöd för Lipson och Mortals teori där det heller 
inte går att särskilja styrkan i sambandet mellan länderna, inte ens mellan utvecklade länder 
(Sverige och Danmark) och tillväxtländer (Baltikum). Studien ger även ett bidrag till 
diskussionen om hur aktielikviditet kan mätas. Quoted spread visar sig i studien korrelera 
signifikant med både effective spread och Amihud medan dessa båda mått saknar en 
signifikant korrelation till varandra. Korrelationen indikerar dock inte att måtten är identiska 
utan mäter olika aspekter av aktielikviditet. 
 

7.8 Förslag till vidare forskning  

Studiens resultat i Baltikum har i jämförelse med andra studier (Haddad 2012; Sharma & Paul 
2015) indikerat att skillnader i resultaten på tillväxtmarknaderna kan vara beroende av vilka 
år som undersökts. Främst gäller detta om år med lågkonjunktur har ingått eller ej under den 
undersökta tidsperioden. Därför kan ett uppslag till vidare forskning vara att inkludera 
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konjunkturen som en variabel som undersöks. Att jämföra flera länder är något som också kan 
tillföra en extra dimension till en studie. Detta kan rekommenderas även i framtida studier då 
möjligheterna att jämföra studiers resultat av sambandet mellan aktielikviditet och 
kapitalstruktur fortfarande är få. 
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Bilaga 1 

 
Presentation av de svenska företagen som ingår i studien sorterade utifrån sektorstillhörighet. 
 

AllTele Nobia Nederman Holding 

DGC One Odd Molly Nibe Industrier  

Tele2 Opcon Rottneros 

TeliaSonera SCA  SSAB A 

Active Biotech Swedish Match Venue Retail Group  

Allenex VBG Group  Trigon Agri  

AstraZeneca just Axfood Rezidor Hotel Group  

BioGaia Betsson  ABB  

BioInvent International Bilia  Autoliv SDB  

Biotage Clas Ohlson  Hexagon  

C-RAD Electra Gruppen Tieto  

CellaVision Eniro IFS  

Elekta H&M  Invisio Communications 

Elos Medtech ICA Gruppen Proffice  

Feelgood Svenska KappAhl Rejlers  

Getinge MTG  SAAB  

GHP Specialty Care NetEnt AB ser.  Sandvik 

Hansa Medical Holmen Securitas  

Karo Bio Nordic Mines Semcon 

Meda Profilgruppen  Sensys Gatso Group 

Medivir MSC Group  Sintercast 
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Oasmia Pharmaceutical multiQ International Skanska  

Orexo Net Insight  SKF  

Ortivus Novotek  Studsvik 

Probi Prevas  Svedbergs  

RaySearch Laboratories Nolato  Sweco  

Sectra Note Systemair 

Swedish Orphan Biovitrum OEM International  Trelleborg  

Vitrolife Addtech  Uniflex  

BE Group ÅF  Viking Supply Ships  

Bergs Timber Alfa Laval Volvo  

BillerudKorsnäs Assa Abloy  XANO Industri  

Boliden Atlas Copco  Acando  

Endomines B&B Tools  Addnode Group  

Hexpol Beijer Alma  Anoto Group 

Peab  Beijer Electronics Avega Group  

Poolia  Beijer Ref Axis 

Precise Biometrics Bong Cybercom Group 

Pricer  BTS Group  Doro 

Nordic Service Partners  Concordia Maritime  Enea 

Qliro Group Consilium Ericsson  

RNB Retail and Brands CTT Systems FormPipe Software 

SAS Duroc  HiQ International 

Eolus Vind  Elanders  HMS Networks 

PA Resources eWork Scandinavia I.A.R Systems Group  

Tethys Oil Fagerhult SkiStar  

AAK Fingerprint Cards  Swedol  
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Björn Borg Gunnebo TradeDoubler 

Cloetta Image Systems Proact IT Group 

Duni Indutrade Seamless Distribution 

Electrolux  Intellecta  Softronic  

Haldex ITAB Shop Concept  Stockwik Förvaltning 

Husqvarna  Lagercrantz Group  Lundin Petroleum 

KABE Husvagnar Lindab International Stora Enso  

Lammhults Design Group  Loomis  Knowit 

Mekonomen Malmbergs Elektriska  Opus Group 

Midsona  Mycronic  

New Wave  NCC   
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Bilaga 2 

 
Presentation av de danska företagen som ingår i studien sorterade utifrån sektorstillhörighet. 
 

Roblon Dantherm ALK Abello 

Schouw DFDS Ambu 

Skako DLH Bavarian Nordic 

Solar Erria BioPorto 

SSBVRovsing FEBording ChemoMetec 

AAB Flugger Coloplast 

Aarhus Elite GluntzJensen Exicon 

Andersen & Martini HHInternational Genmab 

Bröndby IF Hojgaard GN Store Nord 

Euroinvestor Intermail Lundbeck 

Hellerup Consulting Group Migatronic Novo Nordisk 

Land & Leisure  MonbThor Novozymes 

Mols Linien NKT Veloxis 

North Media PerAarsleff William Demant Holding 

PARKEN Sport & Ent. Rias Össur 

Sanistål Egetäpper  CBRAIN 

Silkeborgs IF Invest Expidit Columbus 

STYLEPIT First Farms Copenhagen Network 

Tivoli Gabriel Holding RTX 

Bang & Olufsen Harboes bryggeri SimCorp 

Bo Concept Holding IC Group Topsil Semiconductor Mat. 

Carlsberg  Royal UNIBREW TDC 
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Dantax Scandinavia break systems APMoller 

DSV United Int. Enterprices Norden 

FLSmidth Greentech Torm 

DSV Atlantic Rockwool  

FLSmidth Nordicshipholding SantaFe  

KBHL Vestaswind SAS  

Arkil Auriga industries Gyldendal  

Klee Nuna minerals G4S  

Hartmann SP Group  
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Bilaga 3 

 
Presentation av de baltiska företagen som ingår i studien sorterade utifrån sektorstillhörighet. 
 

Olainfarm Vilniaus degtinė 

Olympic Entertainment Group Kurzemes atslēga 1 

Panevėžio statybos trestas Kurzemes CMAS 

PATA Saldus Latvijas balzams 

Pieno žvaigždės Latvijas Gāze 

Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca Latvijas Jūras medicīnas centrs 

Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca Latvijas kuģniecība 

Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca Latvijas tilti 

Rīgas kuģu būvētava Lietuvos energijos gamyba 

Rokiškio sūris Lietuvos jūrų laivininkystė 

SAF Tehnika Linas 

Siguldas CMAS Linas Agro Group 

Silvano Fashion Group Merko Ehitus 

Skano Group Nordecon 

Apranga Snaigė 

Brīvais Vilnis Tallink Grupp 

City Service Tallinna Kaubamaja Grupp 

Daugavpils Lokomotīvju remonta Tallinna Vesi 

Ditton pievadķēžu rūpnīca Talsu mezrupnieciba 

Dvarčionių keramika TEO LT 

Ekspress Grupp Tosmares kuģubūvētava 

Grigeo Grigiškės Utenos trikotažas 
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Grindeks Valmieras stikla šķiedra 

Grobiņa VEF Radiotehnika RRR 

Harju Elekter Ventspils nafta 

Kauno energija Vilkyškių pieninė 

Klaipėdos nafta Vilniaus baldai 
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Bilaga 4 
 
Regression Sverige 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 ,437a ,191 ,185 ,175313615432694 1,897 

a. Predictors: (Constant),Quoted spread, Tillväxt, Materiella tillgångar, Lönsamhet, 
Storlek 
b. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 4,879 5 ,976 31,748 ,000b 

Residual 20,685 673 ,031   

Total 25,563 678    

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
b. Predictors: (Constant), Quoted spread, Tillväxt, Materiella tillgångar, Lönsamhet, 
Storlek 

 
Coefficients 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) -,157 ,070  -2,239 ,026 

Tillväxt -,010 ,003 -,109 -2,927 ,004 

Lönsamhet -,063 ,035 -,068 -1,831 ,068 

Materiella tillg. ,048 ,039 ,044 1,228 ,220 

Storlek ,044 ,004 ,474 9,937 ,000 

Quoted spread 3,027 ,632 ,220 4,792 ,000 

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad  
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Bilaga 5 
Regression Danmark 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 ,248a ,061 ,048 ,232236492463386 1,849 

a. Predictors: (Constant), Quoted spread, Materiella tillgångar, Lönsamhet, Tillväxt, 
Storlek 
b. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,233 5 ,247 4,573 ,000b 

Residual 18,877 350 ,054   

Total 20,110 355    

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
b. Predictors: (Constant), Quoted spread, Materiella tillgångar, Lönsamhet, Tillväxt, 
Storlek 

 
  

 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) ,349 ,065  5,365 ,000 

Tillväxt -,011 ,006 -,108 -1,953 ,052 

Lönsamhet ,017 ,023 ,040 ,710 ,478 

Materiella 
tillg. 

,001 ,002 ,029 ,556 ,578 

Storlek ,024 ,008 ,202 3,069 ,002 

Quoted spread ,934 ,376 ,157 2,485 ,013 

 
a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
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Bilaga 6 
Regression Baltikum 
 
 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,470a ,221 ,202 ,190999454246849 1,794 

a. Predictors: (Constant),Quoted spread, Lönsamhet, Materiella tillgångar, Storlek, 
Tillväxt 
b. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 2,094 5 ,419 11,479 ,000b 

Residual 7,369 202 ,036   

Total 9,463 207    

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
b. Predictors: (Constant), Quoted spread, Lönsamhet, Materiella tillgångar, Storlek, 
Tillväxt 
 
 

Coefficients 

 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 
 

(Constant) ,295 ,044  6,700 ,000 

Tillväxt -,125 ,031 -,305 -4,006 ,000 

Lönsamhet ,036 ,180 ,015 ,202 ,840 

Materiella tillg. -,003 ,058 -,004 -,058 ,954 

Storlek ,048 ,009 ,388 5,451 ,000 

Quoted spread ,167 ,056 ,232 3,005 ,003 

 
  a. Dependent Variable: Skuldsättningsgrad 
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Bilaga 7 
Regression jämförelse Baltikum-Sverige 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,181a ,033 ,030 ,198587273465053 

a. Predictors: (Constant), Interaktion, Quoted spread, Land 
 
 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,185 3 ,395 10,014 ,000b 

Residual 34,783 882 ,039   

Total 35,968 885    

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
b. Predictors: (Constant), Interaktion, Quoted spread, Land 

 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,411 ,016  25,775 ,000 

Quoted spread ,112 ,048 ,086 2,340 ,019 

Land ,102 ,019 ,214 5,318 ,000 

Interaktion -,560 ,544 -,038 -1,029 ,304 

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
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Bilaga 8 
Regression jämförelse Baltikum-Danmark 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,229a ,052 ,047 ,228778432041520 

a. Predictors: (Constant), Interaktion, Quotedspread, Land 
 
 
 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,621 3 ,540 10,325 ,000b 

Residual 29,310 560 ,052   

Total 30,931 563    

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
b. Predictors: (Constant), Interaktion, Quotedspread, Land 

 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,411 ,018  22,445 ,000 

Quotedspread ,106 ,054 ,088 1,983 ,048 

Land ,109 ,024 ,225 4,495 ,000 

Interaktion ,211 ,308 ,032 ,684 ,495 

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
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Bilaga 9 
Regression jämförelse Sverige-Danmark 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,070a ,005 ,002 ,210282434470690 

a. Predictors: (Constant), Interaktion, Land, Aktielikviditet 
 
 
 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,227 3 ,076 1,709 ,164b 

Residual 45,589 1031 ,044   

Total 45,816 1034    

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
b. Predictors: (Constant), Interaktion, Land, Aktielikviditet 

 
 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,513 ,011  45,690 ,000 

Aktielikvidit
et 

-,447 ,573 -,059 -,780 ,435 

Land ,008 ,018 ,018 ,426 ,670 

Interaktion ,764 ,638 ,103 1,199 ,231 

a. Dependent Variable: Bokförd skuldsättningsgrad 
 


