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Executive summary 

The main objective of this master thesis is to assess the development of the Danish stock 

market over the twenty-year period 1992 - 2012. The thesis examines the recent development 

characterised by a net decrease in the number of listed companies. Based on relevant 

theoretical contributions on stock market development, the thesis analyses the development 

throughout four explanatory pillars: Corporate governance, financial intermediaries, macro 

economic factors and the tax system. Sweden is used as a benchmark in order to get an in-

depth understanding of the development of the Danish stock market. The choice of Sweden 

as a relevant peer has been made as the country has experienced a strong increase in the 

number of listed companies since 1992 and due to the country’s resemblance with Denmark 

in other aspects.  

The analysis reveals many similarities between the two countries in terms of corporate 

governance and financial intermediaries. Both countries have seen an increase in the 

awareness of corporate governance issues with the implementation of national corporate 

governance codes. Further, the financial intermediaries appear highly developed in both 

countries. On the other hand, relevant macro economic factors highlight significant 

differences between the two countries. Most notably, a difference is observed between the 

turnover, liquidity and bid-ask spreads of the two stock markets, a trend that is most distinct 

among the smallest stocks on the two exchanges. The analysis of the Danish and Swedish tax 

systems also reveals interesting differences. While the Swedish tax system has given 

investors a strong incentive to invest savings in stocks, the Danish investors have faced 

higher taxes and an extraordinary complex tax system. 

The main conclusion is that there have been noteworthy differences in the incentives to 

participate actively in the stock market. The differences have primarily affected non-

professional investors, which might be seen as an explanatory cause for the remarkable lower 

activity in the smaller Danish stocks. Furthermore, it can be concluded, that while the listed 

companies on one hand have seen a decreasing interest from investors, they have on the on 

the other hand been facing increasing corporate governance requirements by investors. Hence 

the thesis finally concludes that the net delisting on the Danish market most likely is a 

symptom of lower incentives for companies to be listed on the exchange.  
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1 Indledning 

I kølvandet på den finansielle krise har det danske marked for børsintroduktioner været 

præget af stilstand. Siden børsintroduktionen af Pandora i 2010 er blot seks nye selskaber 

blevet noteret på fondsbørsen i København, mens der i den samme periode er 31 selskaber, 

der har taget afsked med markedspladsen. Samtidig har flere af de børsnoteringer, der har 

været i støbeskeen, måtte aflyses undervejs i processen. Skal dette tages som et udtryk for 

finanskrisens efterdønninger, og den øgede usikkerhed på de finansielle markeder? En 

betragtning af udviklingen over en længere periode viser, at dette ikke er tilfældet. Over de 

seneste 20 år er der sket en samlet nettoafgang på intet mindre end 100 selskaber fra 

fondsbørsen i København, og krisen på det danske børsmarked lader således ikke til at være 

af midlertidig karakter. Skal dette opfattes som en generel tendens på aktiemarkederne? En 

betragtning af nabolandet Sverige viser, at dette ikke synes at være tilfældet. Til trods for, at 

Danmark og Sverige hyppigt fremhæves som sammenlignelige lande, viser det sig, at Sverige 

har oplevet den modsatte udvikling over perioden. Mens der i 1992 var 63 flere børsnoterede 

selskaber i Danmark, er tallet i 2012 ændret til 91 i Sveriges favør. Yderligere undersøgelser 

viser, at det svenske aktiemarked tillige viser tegn på at være mere velfungerende end det 

danske. I en sammenligning af aktiemarkederne, ses det således, at det svenske marked ikke 

alene er væsentligt større i forhold til landets økonomi, markedet er samtidig også 

kendetegnet af en betydelig højere omsætning af de noterede aktier. Disse kendsgerninger 

stiller spørgsmålstegn ved, om der til trods for de store ligheder mellem de to lande, samtidig 

skulle eksistere afgørende forskelle i rammebetingelserne for de to landes aktiemarkeder. 

En belysning af aktiemarkedernes udvikling er ikke alene relevant fra en teoretisk synsvinkel. 

Udviklingen af det danske aktiemarked påvirker i høj grad selskaber, der ønsker at kunne 

drage fordel af markedet til at prissætte selskabets egenkapital, rejse kapital samt anvende 

egne aktier til opkøb og medarbejderincitamenter. Ligeledes påvirkes investorerne, der har en 

interesse i et stort udbud af investeringsalternativer, der let kan omsættes, og som dagligt 

bliver effektivt prissat. Ydermere er udviklingen relevant fra en samfundsmæssig betragtning, 

da et stort og effektivt aktiemarked bidrager til at tiltrække udenlandske investeringer, og 

dermed finansiere vækst. 

Formålet med denne afhandling vil være at klarlægge, hvorvidt der består forskelle i 

rammevilkårene mellem de to landes aktiemarkeder, og i givet fald vurdere de konsekvenser 

forskellene måtte have for aktiemarkedernes udvikling.  
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1.1 Problematisering 

Begrebet investeringsbeslutningen dækker over de beslutninger et selskab træffer omkring, 

hvilke realaktiver der skal investeres i. Finansieringsbeslutningen relaterer sig derimod til, 

hvordan selskabet skal finansiere investeringsbeslutningen. Overordnet set kan en 

virksomhed finansiere sig med enten fremmedkapital eller egenkapital. Denne opgave 

fokuserer på danske selskabers fremskaffelse af egenkapital.  

Egenkapital kan rejses privat eller offentligt. Privat egenkapital fremskaffes ved, at en enkelt 

eller en mindre gruppe investorer overtager en andel eller hele selskabet. Offentlig kapital 

rejses derimod gennem aktiemarkedet ved, at en større gruppe køber mindre andele af 

selskabet. Fremskaffelsen af egenkapital gennem aktiemarkedet er dermed en potentiel kilde 

til at finansiere virksomhedens investeringsbeslutninger. Teorien viser, at veludviklede 

finansielle markeder, herunder aktiemarkedet, har en positiv indflydelse på væksten i 

realøkonomien. På trods af, at der i teorien hersker bred enighed om, at finansielle markeder 

er afgørende for økonomisk vækst, er det teoretiske bidrag til hvad der rent faktisk kan 

forklare, hvorfor nogle lande har mere veludviklede finansielle markeder end andre, 

begrænset. Besvarelsen af dette spørgsmål forekommer endnu mere relevant i kølvandet på 

finanskrisen, hvor bankerne er blevet mødt med strengere kapitalkrav og udlånsvilligheden 

dermed også er reduceret. For de selskaber, der ikke længere kan rejse fremmedkapital, 

fremstår aktiemarkedet som et muligt alternativ. Imidlertid er offentligt egenkapital i 

Danmark ikke særlig udbredt sammenlignet med eksempelvis Sverige, og forskellene viser 

sig store især for de små og mellemstore noterede virksomheder. 

Intentionen med denne opgave er derfor at undersøge den negative udvikling på det danske 

aktiemarked nærmere, med henblik på at klarlægge, hvilke faktorer, der har været særligt 

medvirkende til den negative udviklingstendens de sidste 20 år. I dette arbejde fremstår 

Sverige særlig interessant, eftersom udviklingen i Sverige over perioden har været anderledes 

positiv, og da landet samtidig har det mest veludviklede aktiemarked i Norden. Målet er 

dermed at bidrage til spørgsmålet om, hvad der potentielt kan forklare forskellene mellem de 

to landes aktiemarkeder, for derved at blive klogere på, hvordan rammebetingelserne for det 

danske aktiemarked, og derved finansieringsmulighederne for danske selskaber, kan 

forbedres. 
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1.2 Problemformulering 

Problemstillingen i denne opgave tager udgangspunkt i problemformuleringen præsenteret 

herunder: 

 

Hvilke forhold kan forklare nettoafgangen af børsnoterede aktieselskaber i Danmark? 

Centralt i opgavens problemformulering er udviklingen af aktiemarkedet i Danmark. Til 

besvarelse af denne problemformulering vil den tilsvarende udvikling i Sverige blive 

inddraget i et væsentligt omfang. Opgavens problemformulering er nedbrudt i en række 

arbejdsspørgsmål med det formål at bidrage til besvarelsen af det overordnede problem.  

 Hvad karakteriserer det danske aktiemarked, og på hvilke parametre adskiller det 

danske og det svenske aktiemarked sig fra hinanden? 

 Hvilke faktorer kan forklare forskellene i udviklingen i antallet af børsnoterede 

aktieselskaber i Danmark og Sverige? 

 Hvordan har disse faktorer påvirket det danske aktiemarkeds berettigelse som 

finansieringskilde? 

1.3 Metode 

I det følgende redegøres for, hvordan delementerne i opgaven er struktureret. Der vil især 

lægges vægt på den valgte fremgangsmåde for teorisøgning, opbygning af analysen og den 

afsluttende diskussion. Der er i forlængelse heraf kommenteret på de data og informationer, 

der er indsamlet til brug for opgaven. Afslutningsvis er opgavens begrænsninger behandlet. 

For at besvare opgavens problemformulering på en videnskabeligt underbygget måde, er der i 

forarbejdet lagt vægt på en udtømmende afdækning af den relevante teori på området.  

Med udgangspunkt i nøgleord, er der søgt efter relevant litteratur og artikler, der behandler 

rammebetingelser for aktiemarkeders udvikling. Litteratursøgningen er foretaget gennem 

CBS bibliotekets database, libsearch, der søger bredt i anerkendte akademiske publikationer. 

Af hensyn til validiteten i opgaven er der valgt udelukkende at tage ”peer-reviewed” artikler i 

betragtning. I praksis har søgningen været fokuseret på følgende nøgleord: ”stock market 

development”, ”determinants of stock market development” og ”financial market 

development”. Søgningen resulterede i et betydeligt antal videnskabelige artikler og litterære 

bidrag. For efterfølgende at selektere i det indsamlede materiale, er artikler og litteratur, der 
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falder uden for emnefeltet sorteret fra. Som følge heraf er der eksempelvis set bort fra 

artikler, der omhandler sammenhængen mellem udviklingen af aktiemarkedet og økonomisk 

vækst. Ligeledes er der valgt at se bort fra artikler, der omhandler aktiemarkedets udvikling i 

enkeltstående udviklingslande. For afslutningsvis at identificere de mest centrale teoretiske 

bidrag i den udvalgte litteratur, er der ved gennemlæsningen af disse fokuseret på artiklernes 

egne litteraturhenvisninger og teoretiske referencer. Flere af de udvalgte artikler omtaler med 

enighed, hvilke teoretiske bidrag, der findes på området, og de væsentligste artikler er således 

identificeret på baggrund af disse artiklers egne undersøgelser. Det faktum, at de samme 

litterære henvisninger går igen i adskillige af artiklerne, underbygger valget af disse 

teoretiske bidrag som værende centrale. Det skal i forlængelse heraf bemærkes, at flere af 

forfatterne noterer den hidtidige forskning på området som værende forholdsvis beskeden. På 

baggrund af teorisøgningen er der til brug for denne opgave identificeret tre teoretiske søjler: 

Corporate governance, finansielle formidlere og makroøkonomiske faktorer.  

Ud over de teoretiske søjler, der er identificeret gennem teorisøgningen, er det ligeledes 

fundet relevant at inddrage skat, som den fjerde teoretiske søjle. Dette skal ses i lyset af, at 

skattesystemet spiller en afgørende rolle i finansieringsbeslutningen. Af samme årsag er det 

valgt at afslutte teoriafsnittet med en introduktion af Modigliani-Miller’s kapitalstrukturteori, 

idet dette bidrager til en generel forståelse for, hvilke motiver der påvirker 

finansieringsbeslutningen. 

Efter behandlingen af den indsamlede teori vil der hernæst gives en generel introduktion af 

det danske og svenske aktiemarked. Dette deskriptive afsnit har til formål at illustrere 

problemstillingens omfang, og samtidig danne ramme for en generel forståelse for de to 

markeder. Afsnittet belyser karakteristika for de to markeder, herunder størrelse og aktivitet 

samt sammensætningen af markederne efter størrelse, ejerforhold og koncentration af 

selskaberne. 

Den efterfølgende analyse vil blive foretaget i forlængelse af de fire teoretiske søjler, der er 

blevet behandlet i teoriafsnittet. Med udgangspunkt i corporate governance, finansielle 

formidlere, makroøkonomiske faktorer og skat vil de to lande blive analyseret med henblik på 

at identificere forklarende forskelle mellem disse. Denne analyse vil tage udgangspunkt i 

perioden 1992-2012. Perioden er valgt ud fra en afvejning mellem en tilstrækkelig årrække til 

at kunne identificere relevante udviklingstræk og samtidig bevare en høj kvalitet i 
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datamaterialet. Afsnittet vil have karakter af en komparativ analyse, hvor karakteristika i de 

to lande vil blive sammenholdt og analyseret i lyset af problemstillingen. 

Afslutningsvis vil de resultater, der er fremkommet på baggrund af analysen, blive diskuteret. 

Som led i dette afsnit vil der blive taget stilling til, hvorvidt de teoretiske søjler kan bidrage til 

en forståelse af de forskelle, der er observeret i udviklingen af de to landes aktiemarkeder. 

Som en naturlig afrunding på afsnittet vurderes det relevant at inddrage en diskussion 

omkring, hvilke alternative tilgange, der kunne have bidraget med brugbar viden til 

besvarelsen af problemformuleringen. På baggrund af de observationer, der er gjort undervejs 

i opgaven, vil der således blive fremstillet forslag til videre undersøgelse. Opgaven afsluttes 

med en konklusion, der på baggrund af ovenstående, har til formål at svare på 

problemformuleringen. Opgavens struktur er illustreret herunder:  
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1.3.1 Opgavens begrænsninger 

Med valget af en klar struktur følger ligeledes en begrænsning af, hvilke vinkler, der kan 

inddrages i besvarelsen af problemformuleringen. Det er et bevidst valg, at der gennem 

analyseafsnittet udelukkende fokuseres på de teoretiske søjler, der blev identificeret i det 

ovenstående. Hver teoretisk søjle inddrager en række parametre, der vil blive behandlet 

enkeltvis i analysen. Det er ligeledes et bevidst valg, at der ikke inddrages andre parametre, 

end dem, der er retfærdiggjort gennem teorien. I behandlingen af de finansielle formidlere 

kunne det eksempelvis være interessant at foretage en dybdegående analyse af henholdsvis 

det danske og det svenske pensionssystem, idet dette eventuelt ville kunne bidrage til en 

forståelse af problemstillingen. I lyset af den valgte struktur lader en sådan analyse sig 

imidlertid ikke gøre, da der som følge heraf ikke vil være klare grænser for, hvorfor visse 

faktorer inddrages, og hvorfor andre faktorer udelades. Det samme gør sig gældende på et 

generelt plan, hvor det i visse tilfælde kunne være interessant at sætte den danske og svenske 

situation i en bredere international sammenhæng. Dette er imidlertid udeladt for at bevare en 

stringent struktur. 

Opgaveskrivere er således bekendte med, at der kan være mulige forklaringer på 

problemformuleringen, som strukturen ikke tillader at behandle. Det er dog samtidig 

opgaveskriveres opfattelse, at den valgte fremgangsmåde tilsikrer en teoretisk begrundelse 

for de parametre, der behandles i analysen, samt giver opgaven en klar og overskuelig 

struktur. Ydermere skal nævnes, at der i den afsluttende helhedsbetragtning af de fire søjler er 

efterladt friere rammer for diskussion og perspektivering af problemformuleringen. 

1.3.2 Dataindsamling 

Som fremhævet i opgavens struktur, vil der være behov for at inddrage flere forskellige 

økonomiske og strukturelle faktorer. Den empiri, der finder anvendelse i analysen af de to 

lande er derfor indsamlet fra en bred række kilder, der hver især belyser deres specifikke 

formål. 

En stor del af opgaven beror på data fra de finansielle markeder, og der er her anvendt 

talmateriale fra Københavns Fondsbørs og Stockholmsbørsen. Nyere talmateriale stammer fra 

Nasdaq OMX Nordic, der har ejet de nordiske fondsbørser siden 2006. Der er anvendt 

statistisk materiale fra Danmarks Statistik og fra Statistiska Centralbyrån (Sveriges nationale 

statistikbank), ligesom data fra de to landes nationalbanker også finder anvendelse. Ydermere 

er der inddraget data fra diverse institutioner, der knytter sig til de relevante teoretiske søjler, 
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herunder skatteministeriet i de to lande, Europa Kommissionen, World Economic Forum, 

samt diverse lovsamlinger. 

Der er i databehandlingen lagt vægt på at inddrage data for hele analyseperioden fra 1992-

2012. I visse tilfælde har dette dog ikke vist sig muligt, hvorfor enkelte dataserier kun 

omfatter en del af perioden. Der har ligeledes været et ønske om kun at inddrage talmateriale, 

der kan fremstilles kontinuerligt over perioden, hvilket i enkelte tilfælde også har resulteret i 

kortere tidsserier. 

1.3.3 Datareliabilitet 

Der er i dataindsamlingen søgt udelukkende at inddrage troværdige kilder. Således er der kun 

medtaget data og informationer fra etablerede og anerkendte institutioner, hvor 

pålideligheden af de tilgængelige informationer må betragtes som værende høj. I det omfang, 

der er inddraget undersøgelser og artikler som grundlag for analysen, er der lagt vægt på, at 

disse ligeledes er udført af troværdige kilder. 

Det er opgaveskriveres opfattelse, at fremstillingen af datamateriale og empiri er foretaget på 

et objektivt grundlag gennem hele opgaven. Fremstillingen af tabeller og grafer er søgt gjort 

på en konsistent måde, således at læser har et objektivt grundlag for at vurdere den foretagne 

analyse. Det er således opgaveskrivers opfattelse, at der gennem hele opgaven udelukkende 

er anvendt valide informationer og data, og at disse er fremstillet upartisk og objektivt.  

1.4 Afgrænsning 

Aktiemarked skal i denne opgave forstås synonymt med autoriseret markedsplads. Således 

afgrænses analysen til udelukkende at omfatte autoriserede markedspladser, drevet af Nasdaq 

OMX Nordic på nuværende tidspunkt, og historisk af Københavns Fondsbørs og 

Stockholmsbørsen, senere kendt som OMX. Alternative markedspladser som eksempelvis 

Nasdaq OMX Nordic’s First North vil ikke blive behandlet i opgaven. I opgaven er endvidere 

tilstræbt udelukkende at fokusere på børsnoteret egenkapital. Tegningsretter, konvertible 

obligationer m.v. er dermed blevet frasorteret, i det omfang det har været muligt. 
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2 Teori 

2.1 Bestemmende faktorer for udviklingen af 

aktiemarkedet 

2.1.1  Corporate governance 

En afgørende betingelse for et effektivt kapitalmarked er et velfungerende juridisk system, 

der sætter klare rammer for, hvilke betingelser investorer og långivere står overfor, samt 

hvordan en overtrædelse af disse betingelser straffes. La Porta et al. (1997) påviser, at netop 

lovgivningen, og opretholdelsen af denne, forklarer en væsentlig del af forskellene mellem 

landes kapitalmarkeder. Da beskyttelsen af investorrettigheder er altafgørende for villigheden 

til at stille kapital til rådighed, vil finansieringsmulighederne derfor også være direkte 

afhængige heraf. I artiklen opstiller forfatterne definitioner for kreditor- og 

aktionærrettigheder. Aktionærrettigheder defineres i denne sammenhæng ved et indeks, der 

rangerer de undersøgte lande efter en række kriterier. Indekset sammensættes ved at tilføje 

tallet én hver gang et af følgende kriterier er opfyldt:  

 

 Mulighed for at afgive stemmefuldmagt med posten  

 Fravær af krav om deponering af aktier inden generalforsamlingen 

 Tilstedeværelse af beskyttelsesmekanismer for minoritetsaktionærer  

 Mulighed for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ved besiddelse af under 

10 % af selskabets stemmerettigheder 

 Mulighed for kumulativ stemmeafgivelse
1
 

 

Indeksets værdi bliver dermed mellem 0 og 5 for hver af de 49 undersøgte lande afhængig af 

hvor mange af de angivne kriterier, der er opfyldt. Som et yderligere mål for 

aktionærrettigheder indgår i undersøgelsen, om der i det pågældende lands lovgivning er 

forbud mod stemmedifferentiering. Forfatterne sammenholder herefter aktionær- og 

kreditorrettigheder med lovtraditionen i de pågældende lande. Undersøgelsen konkluderer, at 

                                                 
1
 Opstilles eksempelvis fire medlemmer af ledelsesorganet til valg, har hver aktionær fire gange det antal 

stemmer hans aktiebeholdning egentlig tilsiger. Dette system er tænkt at styrke mindretalsaktionærer ved valget 

af medlemmer til ledelsesorganet, eftersom disse kan vælge at benytte samtlige af deres stemmer på blot én af 

de fire opstillede personer jf. eksemplet ovenover. 
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lande hvis lovtradition er baseret på romerretten (civil law) generelt har den ringeste 

investorbeskyttelse og samtidig de mindst udviklede finansielle markeder, målt ved 

markedsværdi, antal børsnoterede selskaber per indbygger og antal børsintroduktioner. 

 

I forlængelse af det ovenstående fremhæves vigtigheden af sikring af mindretalsaktionærer 

over for storaktionærer, som et centralt omdrejningspunkt for kapitalmarkedet. Som 

eksempler på storaktionærers ekspropriation af minoritetsaktionærer nævner La Porta et al. 

(2000) situationer, hvor profitten fra et selskabs bogstaveligt talt stjæles eller aktiverne 

sælges til underpris til et andet selskab, der er ejet af storaktionæren. Til trods for at disse 

situationer ofte er lovlige, minder de i deres grundlæggende egenskab mest af alt om tyveri. I 

andre tilfælde sker ekspropriationen i form af klassiske principal-agent-problem, såsom 

ansættelse af inkompetente familiemedlemmer i direktionen eller overbetaling til direktion og 

ledende medarbejdere. Den grundlæggende opfattelse i undersøgelsen baserer sig på, at 

fravær af investorbeskyttelse giver storaktionærer mulighed for at ekspropriere i vidt omfang. 

Under disse omstændigheder vil det være umuligt at fremskaffe ekstern finansiering for et 

selskab. I takt med at investorbeskyttelsen øges, bliver det sværere og sværere at ekspropriere 

for storaktionæren. Hvis investorbeskyttelsen er meget stærk, er det eneste en storaktionær 

kan gøre imod minoritetsaktionærernes interesser at ansætte relaterede i direktionen, 

overbetale sig selv eller investere i projekter med negativ NPV. Ved stærk 

investorbeskyttelse vil storaktionærer altså ekspropriere i mindre grad, og fordelene ved at 

have kontrol med et selskab er således aftagende. Som resultat af dette, vil selskaber kunne 

hente ekstern finansiering på bedre vilkår. Da det grundlæggende er lovgivningen, der danner 

rammer for storaktionærers muligheder for at ekspropriere, er det derfor også denne, der 

definerer vilkårene for at fremskaffe ekstern finansiering. Det er forskellige lovkilder, der 

danner rammerne for corporate governance alt efter hvilken jurisdiktion, man befinder sig i. 

Af eksempler kan nævnes selskabslovgivning, konkurrencelovgivning, konkurslovgivning, 

men også børsregulering og regnskabsstandarder spiller vigtige roller. Forfatterne 

konkluderer afslutningsvis, at stærk investorbeskyttelse er tæt associeret med effektiv 

corporate governance, hvilket afspejles i store og brede kapitalmarkeder, spredt ejerskab af 

selskabers aktier og effektiv allokering af kapital på tværs af selskaber. 

 

Dyck & Zingales (2004) påviser, at lande med store fordele for majoritetsaktionærer generelt 

har mindre veludviklede kapitalmarkeder. Forfatterne måler fordelene ved 

majoritetsaktionærposter ved præmien betalt for kontrollerende aktieposter i børsnoterede 



Daniel Illum Dalegaard Det danske aktiemarked 1992-2012  

Peter Lyngvig Beck Larsen - En komparativ analyse 1. august 2013 

 14 

selskaber handlet i private transaktioner. I lande med store fordele for majoritetsaktionærer er 

der ringe incitament til at afhænde kontrollerende aktieposter i markedet, da markedskursen 

ikke fuldt ud reflekterer værdien af majoritetsposten. I disse lande har sælger et incitament til 

at handle kontrollerende aktieposter uden om aktiemarkedet for at opnå fuld betaling for 

fordelene ved majoritetsposten. Jo større præmie der betales i disse transaktioner, desto større 

fordele opnås ved at besidde en majoritetsandel i det pågældende land. På grundlag af data 

for 393 transaktioner af kontrollerende ejerandele i 39 lande estimerer forfatterne 

kontrolpræmien til 14 % i gennemsnit. Kontrolpræmien i de undersøgte transaktioner varierer 

fra – 4 % til 65 %. Forfatterne efterviser på grundlag af disse data, at lande med store fordele 

for majoritetsaktionærer, dvs. lande hvor der betales store kontrolpræmier, generelt har 

mindre udviklede kapitalmarkeder. Forfatterne konstaterer derudover, at bedre 

regnskabsstandarder, bedre juridisk beskyttelse af minoritetsaktionærer, større retssikkerhed, 

bedre spredning af pressen samt en effektiv håndhævelse af skattesystemet alle isoleret set er 

faktorer medvirkende til mindre fordele for majoritetsaktionærer, og dermed også mere 

veludviklede kapitalmarkeder. 

 

I et studie af udviklingen af 42 udviklingslandes aktiemarkeder påviser også Yartey (2010) en 

sammenhæng mellem institutionelle faktorer som politisk risiko, lov og orden, tiltro til 

demokratiet og bureaukratisk kvalitet og størrelsen af de undersøgte landes aktiemarkeder. 

Disse faktorer har ifølge forfatteren haft afgørende betydning for udviklingen af 

aktiemarkederne i de undersøgte udviklingslande. Cherif & Kaouter (2008) finder derimod 

ingen signifikant sammenhæng mellem politisk risiko og størrelsen af et lands aktiemarked i 

deres studie af udviklingen af aktiemarkederne i 14 lande i Nordafrika og Mellemøsten. 

 

2.1.2 Finansielle formidlere 

Som bindeled mellem kapitalen og virksomhederne spiller den finansielle sektor ligeledes en 

afgørende rolle. Banker, forsikringsselskaber og pensionsselskaber udgør en vigtig 

samfundsfunktion ved at kanalisere opsparing til de mest attraktive og produktive 

investeringer. Demirgüç-Kunt & Levine (1996) påviser en positiv sammenhæng mellem 

velfungerende aktiemarkeder og finansielle formidlere. I undersøgelsen regresserer 

forfatterne mål for aktiemarkedets udvikling, målt ved bl.a. total markedsværdi og omsætning 

i forhold til BNP, med mål for hvor veludviklede finansielle formidlere de pågældende lande 

har. Forfatterne definerer finansielle formidlere på grundlag af fire delelementer: Det 

finansielle system, banker, ikke-bank finansielle virksomheder og forsikrings- og 
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pensionsselskaber. Mål for det finansielle system inkluderer pengemængdens andel af BNP 

samt udlån til private virksomheder i forhold til BNP. Udviklingen af banker måles ved 

indlån i forhold til BNP samt mål for bankeffektivitet defineret ved bankernes rentemarginal. 

Ikke-bank finansielle virksomheder er i undersøgelsen defineret som bl.a. 

finansieringsselskaber, investeringsforeninger og vekselervirksomheder, og disse måles ved 

deres samlede aktiver i forhold til BNP. Endeligt anvender forfatterne mål for private 

forsikrings- og pensionsselskabers aktiver i forhold til BNP. Målene for hhv. aktiemarkedets 

udvikling og finansielle formidlere summeres til en række indeks for hvert af de enkelte 

lande. Disse indeks adskiller sig primært fra hinanden ved hvor mange af førnævnte mål, der 

indgår i indeksene, som følge af at data for samtlige af undersøgelsens 41 lande ikke er 

tilgængelig. På grundlag af ovenstående undersøgelsesdesign er forfatterne i stand til at 

påvise en signifikant positiv sammenhæng mellem indeksene for finansielle formidlere og for 

aktiemarkedernes udvikling. Lande med veludviklede aktiemarkeder har således også 

veludviklede finansielle formidlere. 

 

Garcia & Liu (1999) finder ligeledes en sammenhæng mellem finansielle formidlere og 

størrelsen af et lands aktiemarked. Forfatterne identificerer tre primære måder, hvorpå 

finansielle formidlere påvirker økonomisk vækst i et samfund. For det første påvirkes 

opsparingslysten i et samfund af, hvor højt et afkast, der kan sikres af de opsparede midler. 

Ved at udnytte økonomiske skalafordele og deres professionelle ekspertise sikrer banker, at 

der opnås det højest mulige afkast, og stimulerer derved opsparingslysten. For det andet 

sikres effektiv kanalisering af opsparede midler til investeringer gennem reducerede 

transaktions- og informationsomkostninger. For det tredje sikrer finansielle formidlere, at 

ressourcer allokeres optimalt. Det lader sig blandt andet gøre ved at samle risikofyldte 

projekter i såkaldte ”pools”, hvor flere kan deles om risikoen, og dermed muliggøre større og 

mere risikofyldte projekter. Det fremhæves også, at finanssektoren screener, samler og 

evaluerer information, der kan føre kapital til de mest profitable investeringer. Sidst, men 

ikke mindst, er det ligeledes værd at bemærke, at disse institutioner også har en overvågende 

rolle overfor låntagere, og grundet både størrelse og ekspertise er i stand til at disciplinere 

disse, således at de i bedst mulige omfang møder deres forpligtelser. Som mål for finansielle 

formidlere medtager forfatterne i modsætning til Demirgüç-Kunt & Levine (1996) blot to 

mål, nemlig pengemængde i forhold til BNP og udlån til den private sektor i forhold til BNP. 

I undersøgelsen påvises en signifikant sammenhæng mellem de nævnte variable og størrelsen 

af landenes aktiemarked målt ved markedsværdi i forhold til BNP. Forfatterne pointerer 
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afslutningsvis, at aktiemarkedet og finansielle formidlere skal betragtes som komplementære 

institutioner i det finansielle system. Videreudvikling af finansielle formidlere kan således 

være med til at fremme udviklingen af aktiemarkedet. Også Cherif & Kaouter (2008) når 

frem til denne konklusion i deres studie af udviklingen af aktiemarkederne i 14 lande i 

Nordafrika og Mellemøsten. Undersøgelsen omhandler dog primært betydningen af 

makroøkonomiske faktorer, og vil derfor blive behandlet mere dybdegående i næste afsnit. 

 

Yartey (2010) finder en positiv sammenhæng mellem udviklingen af banksektoren og 

størrelsen af aktiemarkedet i et studie af 42 udviklingslande. Yartey argumenterer for, at 

banksektoren og aktiemarkedet i begyndelsen af deres udvikling komplementerer hinanden. 

Efterhånden som begge udvikler sig bliver de i højere grad substitutter end komplementære 

eftersom de indbyrdes konkurrerer om at formidle kapital. På dette punkt adskiller Yartey sig 

således for synspunkterne fremført i (Demirgüç-Kunt & Levine, 1996), (Garcia & Liu, 1999) 

og (Cherif & Kaouther, 2008). 

 

2.1.3 Makroøkonomiske faktorer 

I tillæg til velfungerende finansielle formidlere, spiller makroøkonomiske faktorer ligeledes 

en vigtig rolle for veludviklede aktiemarkeder. Garcia & Liu (1999) påviser en sammenhæng 

mellem realindkomst, opsparings- og investeringsniveau, likviditet samt størrelsen af et lands 

aktiemarked. Undersøgelsen fremhæver, at realindkomsten i et land stiger, i takt med at 

formidlingen af kapital gennem aktiemarkedet øges. Højere realindkomst påvirker samtidig 

udviklingen af aktiemarkedet, da øget indkomst forstærker behovet for finansielle ydelser. Et 

højere opsparings- og investeringsniveau er generelt ensbetydende med, at en større mængde 

kapital flyder gennem aktiemarkedet. Likviditet nævnes også som en betydningsfuld 

makroøkonomisk faktor. Ved likviditet forstås, hvor hurtigt agenter på markedet kan købe og 

sælge værdipapirer. Mange investeringer kræver langsigtede kapitaltilsagn, der i kraft af 

investeringernes karakter indebærer en betydelig likviditets- og konkursrisiko. På illikvide 

markeder vil der som følge af disse risici være færre investorer villige til at foretage disse 

investeringer. I kontrast hertil giver likvide markeder mulighed for hurtigt og billigt at 

foretage udskiftninger i porteføljer, hvilket reducerer risikoen og dermed faciliterer kapital 

også til mere risikobetonede investeringer. Forfatterne undersøger endvidere 

makroøkonomisk stabilitets indflydelse på finansielle markeder. Volatilitet i den 

underliggende økonomi påvirker størrelsen af kapitalmarkederne, idet store udsving vil 

reducere investorer og opspareres lyst til at deltage på markederne. Ved store 
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standardafvigelser i markedspriserne reduceres disse til kun at være usikre signaler, der ikke 

med sikkerhed kan dømmes som midlertidige eller permanente. Som mål for 

makroøkonomisk stabilitet anvendes inflation, ændringer i inflationen samt standardafvigelse 

af inflationen. På grundlag af data for 15 lande for perioden 1980 til 1995 påviser forfatterne 

en signifikant positiv sammenhæng mellem realindkomst, opsparings- og investeringsniveau 

og likviditet samt størrelsen af aktiemarkedet målt ved markedsværdi i forhold til BNP. 

Forfatterne finder imidlertid ingen signifikant sammenhæng mellem makroøkonomisk 

stabilitet og størrelsen af aktiemarkedet. 

  

I et studie med data for perioden 1990 til 2004 påviser Yartey (2010) en sammenhæng 

mellem en række makroøkonomiske faktorer og udviklingen af aktiemarkedet i 42 

udviklingslande. Yartey opstiller en model med udvikling af aktiemarkedet målt ved 

markedsværdi af BNP som afhængig variabel. I modellen indgår endvidere en række 

uafhængige variable, herunder indkomstniveau, målt ved BNP pr. indbygger, 

investeringsniveau, målt ved investeringer i procent af BNP, udvikling af banksektoren, målt 

ved udlån til den private sektor i procent af BNP, likviditet, målt ved omsætning i procent af 

BNP og kapitaltilførsel, målt ved hhv. direkte udenlandske investeringer (FDI) og privat 

kapitaltilførsel. Forfatteren påviser, at indkomstniveau, investeringsniveau, udvikling af 

banksektoren, likviditet og privat kapitaltilførsel har en positiv signifikant effekt på størrelsen 

af aktiemarkedet. Direkte udenlandske investeringer har derimod ingen signifikant effekt. 

 

Cherif & Kaouter (2008) har i et studie af 14 lande i Nordafrika og Mellemøsten undersøgt 

betydningen af makroøkonomiske faktorer for udviklingen af landenes aktiemarkeder. 

Indkomstniveau, opsparingsrate og likviditet påvises i undersøgelsen at have en signifikant 

positiv effekt på størrelsen af de undersøgte landes aktiemarkeder. Endvidere undersøger 

forfatterne betydningen af makroøkonomisk stabilitet, målt ved inflation og renteniveau, og 

investeringer. Disse to faktorer viste sig dog ikke have nogen signifikant effekt på størrelsen 

af landenes aktiemarkeder. 
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2.2 Kapitalstruktursteori og skat 

Skat er en faktor, der teoretisk set kan forklare forskelle i kapitalstruktur på 

virksomhedsniveau og dermed også på makroniveau. I opgaven vil det blive undersøgt i 

hvilket omfang skattesystemet i Danmark og Sverige, kan være medvirkende til at besvare 

opgavens problemstilling. Udgangspunktet vil være beskatningen af relevante investortyper i 

de to lande. For at sætte dette i en teoretisk kontekst, vil væsentlig teori om selskabers 

kapitalstruktur blive gennemgået i det følgende. 

2.2.1  Modigliani-Miller – Ingen skat 

Modigliani-Miller (MM) fremstår som de mest markante bidragsydere til spørgsmålet om 

selskabers kapitalstruktur. Deres to læresætninger ses præsenteret herunder: 

MM 1. læresætning: Markedsværdien af et selskab er uafhængig af dets 

kapitalstruktur 

MM 2. læresætning: Afkastkravet på virksomhedens egenkapital stiger proportionalt 

med forholdet mellem virksomhedens fremmedkapital og egenkapital 

Betragt to selskaber, som er identiske i alle henseender på nær deres kapitalstruktur. Selskab 

U er ugearet, og derfor er værdien af selskabets egenkapital identisk med værdien af 

selskabet. Selskab G er derimod gearet. Værdien af dets egenkapital er derfor lig med 

værdien af selskabet minus værdien af selskabets gæld EG =VG -GG . Antag nu, at forholdet 

mellem gæld og egenkapital i selskab G er 50:50. En investor, der ønsker gearing, kan vælge 

at investere direkte i selskab G. Alternativt kan han købe samme antal aktier i selskab U, og 

finansiere halvdelen af købet med egenkapital og låne det resterende beløb i banken. Forudsat 

at investor kan låne på samme vilkår som selskabet, giver de to strategier samme afkast. Ud 

fra loven om en pris må værdien af de to investeringer derfor være den samme. Med andre 

ord skaber det ikke værdi for investor om selskabet er gearet eller ej, da han blot selv kan 

replikere selskabets kapitalstruktur.  

Anden læresætning forklarer, hvordan kapitalstrukturen til gengæld påvirker investorernes 

afkastkrav på egenkapitalen. Jf. denne sætning stiger investorernes afkastkrav på 

virksomhedens egenkapital nemlig proportionalt med forholdet mellem virksomhedens gæld 

og egenkapital. Sammenhængen ses illustreret med følgende formel: 
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  rE = rA + (rA - rD )
D

E
 

Når selskabet er ugearet er aktionærernes afkastkrav identisk med afkastkravet på 

virksomhedens aktiver. I takt med at selskabet gældsættes, forlanger investorerne en 

merpræmie(sidste led i formlen) for at kompensere for den ekstra risiko, der følger med 

selskabets gearing. For aktionærerne skaber den ekstra gearing ikke mere værdi, da hver 

stigning i forventet afkast bliver opvejet i forøget risiko, og dermed i aktionærernes 

afkastkrav. 

2.2.2 Modigliani-Miller – Introduktion af selskabsskat 

MM’s kapitalstrukturirrelevansteori bygger på en række forudsætninger, herunder at 

virksomheden opererer i en verden med et perfekt kapitalmarked. Et perfekt kapitalmarked er 

ensbetydende med, at samtlige agenter er rationelle, kapitalmarkedet er uden friktioner, ingen 

skatter eller konkursomkostninger og ingen asymmetrisk information. Et væsentligt element i 

spørgsmålet omkring kapitalstruktur er skat. En virksomhed med gæld har renteudgifter, og 

disse renteudgifter kan modregnes i selskabets overskud, hvorved selskabets skattebetaling 

reduceres. Skatteskjoldene har dermed en værdi for selskabet. Lempes forudsætningen om 

skat i MM’s læresætninger er kagens størrelse (værdien af virksomhedens aktiver) ikke 

længere uafhængig af hvordan den skæres (andel af gæld og egenkapital), da en investor nu 

vil være villig til at investere i et selskab med gæld, for at få del i værdien af skatteskjoldene. 

På efter skat basis vil værdien af gæld og egenkapital i selskabet forøges med nutidsværdien 

af renteskatteskjoldene, eftersom pengestrømmene til långiver og aktionær forøges som følge 

af gældsætningen. For aktionærerne er kapitalstruktur dermed ikke uden betydning, da alt 

hvad der kan reducere statens andel, forøger værdien af selskabet. Heraf følger umiddelbart, 

at et selskab blot skal udvide gældens andel mest muligt for at få forøge nutidsværdien af 

skatteskjoldene. Dette forudsætter naturligvis, at selskabet har positiv indkomst at modregne 

disse renteudgifter i. 

2.2.3 Modigliani-Miller – Introduktion af investorskatter 

MM påviser, at selskabets gæld og investors gæld ikke længere er perfekte substitutter efter 

introduktionen af selskabsskat. En investor kan låne gennem selskabet til efter selskabsskat 

renten, mens han på egen hånd kan låne til før selskabsskat renten. Introduktionen af 

investorskatter modificerer imidlertid konklusionerne. Fra en investors synsvinkel er en 

isoleret vurdering af selskabets værdi ikke en relevant angrebsvinkel. Investor bliver nemlig 
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beskattet på personniveau af de pengestrømme, der genereres af virksomheden. Selskabet 

skal derfor ikke længere blot søge at minimere den betalte selskabsskat, men derimod de 

samtlige skatter betalt på selskabets indkomst, som illustreret herunder: 

 

Forskellige skattesatser har betydning i denne sammenhæng. Fremmedkapital bliver ikke 

beskattet på selskabsniveau, eftersom der indrømmes fradrag for renteudgifter. I stedet 

beskattes investorerne af deres renteindtægter på personniveau. Indkomst til aktionærerne 

bliver derimod beskattet på såvel selskabsniveau som på investorniveau gennem beskatning 

af kapitalgevinster og aktieudbytter. Dermed kan den relative skattefordel ved 

fremmedkapital fremstilles som: 

                                                
    

             
 

hvor Tc angiver beskatningen af selskabsindkomst, mens Tp og TpE angiver skattesatsen på 

investorniveau på henholdsvis renteindtægter og aktieindkomst. Ud fra ovenstående er det 

værd at bemærke to særtilfælde. Betragt først det tilfælde, hvor beskatningen af 

aktieindkomst og renteindtægter på investorniveau er ens. I givet fald reduceres udtrykket til:  

                                                
 

      
 

Derved reduceres den skattemæssige fordel ved fremmedkapital til udelukkende at være 

afhængig af beskatningen på selskabsniveau, og investorskatter bliver derfor irrelevante for 

Udbetalt som renter Udbetalt som udbytte

Selskabsskat Ingen Tc

Indkomst efter selskabsskat
1,00 1,00 - Tc

Personlig skat Tp Tpe (1,00 - Tc)

Indkomst efter alle skatter 1,00 - Tp (1,00 - Tpe)(1,00 - Tc)

Til långivere Til aktionærer

Kilde: Gengivelse efter (Brealey et al., 2011)

Indtjening 1,00

Skattesystemets indvirkning på kapitalstrukturen



Daniel Illum Dalegaard Det danske aktiemarked 1992-2012  

Peter Lyngvig Beck Larsen - En komparativ analyse 1. august 2013 

 21 

sammensætningen af selskabets kapitalstruktur. Vi er dermed tilbage til MM i en verden, 

hvor der udelukkende er selskabsskatter. 

Betragt nu det andet særtilfælde, hvor skattesystemet neutraliserer fordelen ved gæld, og 

spørgsmålet om kapitalstruktur dermed bliver irrelevant ud fra et skattemæssigt perspektiv: 

                    

Det bemærkes, at ovenstående kun kan være tilfældet, såfremt at beskatningen af både 

aktieindkomst på investorniveau og beskatningen af selskabsindkomst er lavere end 

beskatningen af fremmedkapital på investorniveau, samtidig med at en af de to skattesatser på 

højre side af lighedstegnet er relativ beskeden i forhold til den anden.  

Analysen besværliggøres i praksis af, at der findes flere forskellige skattesatser på 

investorniveau. Dermed er de skattemæssige incitamenter til fremmedkapital en del mere 

komplekse end ovenstående formel reducerer dem til.  

2.2.4 Øvrig kapitalstruktursteori 

For at nuancere MM’s teoretiske bidrag til kapitalstrukturteorien er medtaget en række 

yderligere teoretiske forklaringer på selskabers valg af kapitalstruktur.  

En teori er den såkaldte statiske afvejningsteori. Ifølge denne teori er sammensætningen af 

virksomhedens kapitalstruktur en afvejning af fordelene ved renteskatteskjold og de 

potentielle omkostninger ved at havne i finansielle vanskeligheder. Et selskab skal dermed 

sammensætte sin kapitalstruktur, således at nettoeffekten af disse to modsatrettede effekter 

maksimeres. Der argumenteres for, at selskabets aktivmasse er en afgørende faktor i valget 

mellem gæld og egenkapital. Selskaber med relativt sikre materielle aktiver og rigeligt med 

overskud vil have en relativt høj andel af gæld i forhold til egenkapital. Derimod vil 

videnstunge selskaber med beskedne overskud og med aktiver, der hovedsageligt er 

immaterielle, foretrække at finansiere sig med egenkapital. Pointen er, at nogle aktiver 

nemmere overlever finansielle vanskeligheder end andre. 

En anden teori til at forklare forskelle i kapitalstruktur er hakkeordenteorien. Teorien tager sit 

udgangspunkt i den asymmetriske information, der hersker på kapitalmarkederne: Ledelsen i 

et selskab ved mere om selskabet end kapitalmarkedet. Denne asymmetriske information har 

betydning for valget mellem gæld og egenkapital, og leder til en hakkeorden for valget 

mellem finansieringsmuligheder. Øverst placeret i ordenen findes intern finansiering og 
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nederst aktiekapital. Tankegangen i teorien kan kort belyses med følgende eksempel. Betragt 

en virksomhed, der står overfor at skulle rejse ny kapital. Mener ledelsen, at virksomhedens 

aktiekurs er undervurderet, vil ledelsen undgå at rejse kapital på kapitalmarkedet, da den i så 

fald vil opnå mindre end værdien af selskabet reelt berettiger til. Mener ledelsen derimod, at 

selskabets aktiekurs er overvurderet, vil ledelsen have incitament til at rejse kapitalen gennem 

kapitalmarkedet, imens kursen stadig er høj, og markedet ikke har opfanget de dårlige 

nyheder, som bør medføre en lavere aktiekurs ifølge selskabets ledelse. Når et selskab 

foretager en aktieemission, er der således information gemt i selve valget af emissionen. 

Investorerne er naturligvis opmærksomme på dette, og nedjusterer deres betaling for aktierne 

tilsvarende. Dette medfører en hakkeorden, hvor et selskab vil foretrække at finansiere 

projekter med intern finansiering. Den interne finansiering sikres gennem en stabil udbytte 

politik, der er tilrettelagt i forhold til de investeringsmuligheder, der foreligger i selskabets 

branche. Er den interne finansiering ikke tilstrækkelig, og selskabet dermed må skaffe 

finansiering fra eksterne kilder, vil fremmedkapital være at foretrække (Brealey et al., 2011).   

2.3 Diskussion af teorivalg 

Som det fremgik af metodeafsnittet, er de ovenstående teoretiske bidrag nøje udvalgt, idet de 

alle bidrager til at forklare udviklingen af et lands aktiemarked. Et gennemgående 

karakteristika ved de undersøgelserne, der omhandler corporate governance, finansielle 

formidlere og makroøkonomiske faktorer er, at de generelt baserer sig på statistiske metoder, 

der regresserer en given faktor i forhold til udvalgte mål for aktiemarkedets udvikling. På den 

baggrund er de vigtigste faktorer for udviklingen af aktiemarkeder identificeret. Et andet 

generelt karakteristika ved undersøgelserne er, at de i overvejende grad inddrager både 

industrialiserede lande og udviklingslande i deres datamateriale. Dette betyder, at de faktorer, 

der er fremhævet i det ovenstående teoriafsnit ikke er specifikt udvalgt med henblik på at 

forklare forskelle i industrialiseredes landes aktiemarkeder, men snarere skal ses som 

forklarende faktorer for en generel udvikling af aktiemarkeder. Til trods for, at både Danmark 

og Sverige er industrialiserede lande, fremstår teorivalget som relevant og retvisende i 

fremskaffelsen af ny viden til besvarelse af problemformuleringen. Det er i forlængelse heraf 

igen værd at bemærke, at det teoretiske bidrag på området er beskedent, og at der ikke 

eksisterer teori på området, der specifikt behandler forskelle, der opstår mellem 

industrialiserede landes aktiemarkeder.  
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Modigliani-Miller har bidraget væsentligt til kapitalstruktursteorien. Imidlertid kan hverken 

deres teori eller anden kapitalstrukturteori endegyldigt forklare, hvorfor der eksisterer 

forskelle i kapitalstruktur på branche- og virksomhedsniveau. Det bør derfor bemærkes, at 

teorien repræsenterer én mulig forklaring blandt flere andre for, hvorfor virksomheder 

finansierer sig som de gør. Af samme årsag er kort opridset andre teoretiske bidrag til 

spørgsmålet om kapitalstruktur. Teorien bygger endvidere på en række antagelser. 

Eksempelvis er en af disse, at ledelsen i et selskab varetager kapitalindskydernes interesser, 

og derfor tilstræber at minimere den samlede beskatning på selskabets indkomst. Andre 

teorier fremhæver interessekonflikter mellem kapitalindskydere og ledelsen i et selskab, og 

disse argumenterer dermed for, at ledelsen i et selskab ikke nødvendigvis varetager 

kapitalindskydernes interesser. Idet Modigliani-Miller’s teori her anvendes til en relativ 

sammenligning af skattesystemerne i Danmark og Sverige, og da der ikke umiddelbart synes 

belæg for at forudsætningerne i højere grad skulle være brudt i nogle af landene, vil der i 

opgavens analyse ikke blive kommenteret nærmere på disse forudsætninger. 
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3 Præsentation af aktiemarkederne 

Hensigten med det følgende er at give en indledende karakteristik af aktiemarkedet i 

henholdsvis Danmark og Sverige. Først ses på udviklingen i antallet af børsnoterede 

aktieselskaber, størrelsen af aktiemarkedet målt på markedsværdi samt omsætningen. 

Efterfølgende vil der blive set nærmere på aktiemarkedets relative andel af kapitalmarkedet, 

ejerforhold og koncentrationen af selskaber. 

3.1 Størrelse 

3.1.1 Størrelse målt på antal selskaber 

Herunder ses udviklingen i antallet af børsnoterede aktieselskaber i Danmark og Sverige i 

perioden 1992-2012 præsenteret:  

 

Udviklingen i antallet af børsnoterede aktieselskaber i perioden 1992-2012 har været vidt 

forskellig i de to lande, og særligt i første halvdel af perioden går udviklingen i hver sin 

retning. Det ses, at der i 1992 var 63 flere børsnoterede aktieselskaber i Danmark end i 

Sverige. I 2002 var dette tal 96 i Sveriges favør, imens tallet i 2012 er 91. Målt på antallet af 

børsnoterede aktieselskaber er størrelsesforholdet mellem de to landes aktiemarkeder altså 

vendt på hovedet over perioden. Det bør bemærkes, at antallet af børsnoterede aktieselskaber 
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i Danmark ultimo 2012 er det laveste siden 1922. Indledningsvis kan det altså konstateres, at 

det nuværende niveau af børsnoterede selskaber også er lavt i et historisk perspektiv
2
. 

Udviklingen kan først og fremmest tilskrives en betydelig fremgang i antallet af børsnoterede 

selskaber i Sverige fra 1992 til 2000, hvor der sker en nettotilgang på 106 selskaber. I denne 

periode er de svenske aktieselskaber inddelt i tre kategorier afhængig af deres størrelse: A-

listen, OTC-listen og O-listen. A-listen er målrettet de største selskaber, og i denne kategori 

stilles strengest krav til bl.a. selskabernes størrelse og andel af udestående aktiekapital ejet af 

den brede offentlighed. OTC-listen er for mellemstore og små virksomheder, imens O-listen 

er for alle øvrige selskaber. O-liste selskaberne er underlagt de mindst rigide krav til notering. 

Det er inden for denne kategori, at hovedårsagen til den kraftige stigning i antallet af 

børsnoterede aktieselskaber skal findes. Antallet af O-liste selskaber stiger fra 44 i 1992 til 

228 i 2000. En del af denne fremgang kan tilskrives, at samtlige 51 OTC-liste selskaber ved 

udgangen af 2000 bliver omklassificeret til O-liste selskaber. I samme periode falder antallet 

af A-liste selskaber fra 118 til 83. Umiddelbart er koncentrationen af selskaber altså faldende 

i første halvdel af perioden, hvis der måles på denne variabel. Fra 2000, hvor antallet af 

noterede selskaber topper og frem til 2012, er antallet af selskaber aftagende. Den negative 

udvikling ses især i perioden 2000-2005, hvor der sker en nettoafgang på 39 selskaber. For 

denne periode er det vanskeligt at kategorisere afgangen, eftersom OMX i 2007 overtages af 

Nasdaq, og selskaberne herefter kategoriseres i henholdsvis large, mid og small cap 

selskaber. Ses på udviklingen i antallet af børsnoterede aktieselskaber i Danmark, er det svært 

at genfinde den positive svenske stemning i første halvdel af perioden. Fra 1992 til 2001 

bliver der 51 færre børsnoterede aktieselskaber i Danmark. Den negative tendens i 

begyndelsen af 00’erne kan imidlertid genfindes i Danmark, omend udviklingen her starter 

allerede i 1998. Fra 1998 til 2005 falder antallet af selskaber i Danmark fra 254 til 176. Efter 

en kort periode med fremgang, formentlig båret af gunstige konjunkturer, fortsætter den 

negative udvikling. Siden 2007 er antallet af børsnoterede selskaber faldet med 36. Før 

Københavns Fondsbørs i 2005 overtages af OMX, er der ikke tilsvarende inddeling af 

selskaberne, som det ses i Sverige. Indtil dette tidspunkt er selskaberne inddelt efter likviditet. 

Dermed har det ikke været muligt at dekomponere udviklingen i antallet af selskaber i 

Danmark yderligere. 

                                                 
2
 På grundlag af (Parum, 1997). Tal for perioden 1922-1992 er opgjort med tiårs mellemrum 
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I forlængelse af forudgående analyse er det interessant at se, hvordan ændringen i antallet af 

selskaber fordeler sig på henholdsvis noteringer og afnoteringer i de enkelte år.  

 

Generelt er aktiviteten størst i Sverige. I første halvdel er såvel noterings- som 

afnoteringsaktiviteten stor i Sverige. I perioden 1992 til 2001 oplever Stockholmsbørsen en 

nettotilgang på 75 selskaber fordelt på 315 noteringer og 240 afnoteringer. En væsentlig del 

af disse noteringer er som tidligere nævnt O-liste selskaber. I syv år ud af periodens ti år er 

der mere end 20 noteringer. Endvidere er der i otte år mere end 20 afnoteringer. Antallet af 

noteringer er på sit højeste i 1997 og 1999, hvor der i begge år noteres hele 54 selskaber. I 

anden halvdel af perioden er aktiviteten betydeligt mindre end i første halvdel. Her oplever 

børsen en nettoafgang på 47 selskaber fordelt på 120 noteringer og 167 afnoteringer. Antallet 

af noteringer topper i 2006, hvor 24 selskaber bliver noteret. I syv af periodens 11 år bliver 

der noteret mere end ti selskaber. Samtidig er der i tre år 20 eller flere selskaber, der forlader 

Stockholmsbørsen. 

For Danmark er omsætningen af børsnoterede selskaber noget mindre end i Sverige. I første 

halvdel af perioden sker der en nettoafgang på 59 selskaber, fordelt på 62 noteringer og 121 

afnoteringer. I denne periode er der kun to år, hvor der noteres mere end ti selskaber, og til 

gengæld seks år med over ti afnoteringer. Aktiviteten er altså på ingen måde sammenlignelig 

med, hvad der i samme periode opleves i Sverige. I anden halvdel af perioden er der forsat en 
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overvægt af afnoteringer. Nettoafgangen i denne periode er 49 selskaber fordelt ud på 61 

noteringer og 110 afnoteringer. Kun i to år er der mere end ti noteringer, imens der 

tilsvarende første halvdel af perioden er seks år, hvor mere end ti selskaber forlader 

Københavns Fondsbørs. Mest interessant er det at se det meget lave antal noteringer i 

Danmark de seneste fire år. Kun syv selskaber har fundet vej til Københavns Fondsbørs siden 

2009, og selv i lyset af den nuværende finansielle krise, forekommer noteringsaktiviteten 

meget lav. Til sammenligning er der i Sverige blevet noteret 38 selskaber på børsen, hvis der 

kigges fire år tilbage i tid.  

Samlet set tegner der sig et billede af en meget høj omsætning i antallet af børsnoterede 

selskaber i Sverige, og i særdeleshed i første halvdel. Med tanke på, at der ved udgangen af 

2001 var 305 selskaber noteret på Stockholmsbørsen, forekommer antallet af noteringer og 

afnoteringer meget højt i Sverige i 1990’erne. Den høje omsætning i antallet af selskaber og 

den positive tendens kan heller ikke genfindes, når der ses på tallene for 00’erne. For 

Danmark bliver der i begge halvdele af perioden afnoteret ca. dobbelt så mange selskaber, 

som der bliver noteret. 

3.1.2 Størrelse målt på markedsværdi  

I forlængelse af præsentationen af antallet af børsnoterede aktieselskaber ønskes den relative 

størrelse af aktiemarkederne nu undersøgt. 
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Allerførst skal det nævnes, at ovenstående analyse er besværliggjort af, at konsistent 

datamateriale for hele perioden ikke umiddelbart er tilgængeligt. Københavns Fondsbørs 

ændrer fra 2000 måden, hvorpå udenlandske selskaber indregnes. Fra tidligere at have 

indregnet udenlandske selskaber med deres fulde markedsværdi, bliver disse fra 2000 

indregnet med deres vægtede værdi, svarende til det antal aktier som er registreret i depoter 

hos Værdipapircentralen. Denne forskel har dog ikke væsentlig betydning i forhold til den 

følgende analyse, hvorfor tallene er medtaget, som de er blevet opgivet de enkelte år. 

Samtlige tal i figuren er opgjort uden investeringsforeninger. 

Ses der på niveauet af markedsværdien af børsnoterede danske aktieselskaber, fremgår det, at 

det danske aktiemarked er relativt mindre end det svenske. Over hele perioden udgør det 

svenske aktiemarked en større del af svensk økonomi, end det er tilfældet i Danmark. Ses på 

udviklingen, er der på kort sigt store udsving i variablen. Det skal nævnes, at en stigning eller 

et fald i variablen kan have flere årsager. Ændringen i markedsværdien af den samlede 

aktiekapital i en periode kan enten forklares af kursstigninger i aktiekapitalen noteret ved 

periodens begyndelse eller af en forøgelse af den noterede kapital gennem notering af flere 

selskaber eller ved aktieemissioner foretaget af eksisterende selskaber. Ændringer i 

nævneren, BNP, vurderes ikke at influere væsentligt på variablen, eftersom begge lande over 

perioden oplever en stabil vækst i BNP. Forklaringen på det volatile billede skal derfor findes 

i tælleren. For Sverige stiger variablen betydeligt i første halvdel af perioden. Årsagen til 

denne stigning skal umiddelbart findes i kraftige kursstigninger i løbet af perioden. Ses på 

markedsværdien af samtlige A-liste selskaber, er der i perioden 1992-2000 en årlig vækst på 

24 %. Eftersom der i samme periode sker en nettoafgang af A-liste selskaber, må den årlige 

vækst i høj grad siges at være drevet af kursstigninger. For O-liste selskaber er den årlige 

vækst i markedsværdien ca. 66 %, og som nævnt sker der inden for denne kategori en 

betydelig stigning i antallet af noterede selskaber. Her kan en del af væksten således forklares 

af en stigning i den noterede kapital, men O-liste selskaberne udgør dog en så lille del af den 

samlede markedsværdi, at det vanskeligt kan retfærdiggøres at tildele denne gruppe æren for 

den stærkt positive udvikling i variablen i 1990’erne. Fra 2000 til 2003 vender billedet. Over 

disse tre år forlader 29 selskaber børsen, hvoraf 27 er A-liste selskaber, så der ved udgangen 

af 2003 er 56 A-liste selskaber noteret. En mulig forklaring på nedgangen i variablen kan 

derfor være, at en række store børsnoterede selskaber forlader børsen. Overordnet tyder 

meget dog på, at udviklingen på kort sigt drives af stemningen på aktiemarkedet, hvilket 

understøttes af, at udviklingen i de to lande følger hinanden på kort sigt. Ses der på det 
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generelle billede, indikerer tallene, at såvel det danske som det svenske aktiemarked udgør en 

stigende andel af hver af de respektive landes økonomier. Endvidere ses det, at denne 

udvikling er størst i Sverige. I 1993 udgjorde markedsværdien af det danske aktiemarked ca. 

32 % af BNP, imens samme tal i 2012 er ca. 65 %, dvs. en fremgang på ca. 33 procentpoint 

over perioden. Tilsvarende udgjorde det svenske aktiemarked i 1993 ca. 46 % af BNP, imens 

det i 2012 udgjorde ca. 105 % af BNP, dvs. en fremgang på ca. 49 procentpoint. Den positive 

udvikling i størrelsen af det svenske aktiemarked målt på antallet af noterede selskaber kan 

således genfindes i ovenstående tal. Imidlertid kan den meget negative udvikling i tilsvarende 

tal for Danmark ikke genfindes, da aktiemarkedets andel af dansk økonomi vokser over 

perioden. En umiddelbar forklaring på dette kan være, at koncentrationen af selskaber på det 

danske aktiemarked har ændret sig over perioden, noget som vil blive behandlet nærmere 

senere hen. Denne pointe underbygges, hvis der ses på det relative størrelsesforhold mellem 

de to lande. Måles størrelsen af de to landes aktiemarkeder på antallet af noterede selskaber, 

fås indtrykket, at størrelsesforholdet mellem de to lande er byttet om i løbet af perioden. 

Samme billede genfindes ikke, hvis størrelsesforholdet betragtes ud fra markedsværdi i pct. af 

BNP.  I begyndelsen af perioden er der i Sverige færre noterede aktieselskaber, men alligevel 

udgør markedsværdien af disse en større andel af svensk økonomi end de danske 

børsnoterede aktieselskaber. 

3.2 Aktivitet 

Omsætningen er sammen med de øvrige variabler med til at indikere, hvor velfungerende et 

lands aktiemarked er. Til at opgøre omsætningen tages udgangspunkt i to komplementære 

mål. Det første er omsætning over perioden i procent af BNP. Det andet mål er 

omsætningshastighed, defineret som omsætning i procent af markedsværdi. Dette mål 

komplementerer det første ved at relatere sig til størrelsen af det pågældende lands 

aktiemarked. Data er opgjort inklusiv udenlandske selskaber og eksklusiv 

investeringsforeninger. Det bør bemærkes, at der i Danmark fra 2001 ændres på 

indberetningskravene i forhold til handel, hvorved omsætningsstatistikken før og efter dette 

år ikke umiddelbart er sammenlignelige.  



Daniel Illum Dalegaard Det danske aktiemarked 1992-2012  

Peter Lyngvig Beck Larsen - En komparativ analyse 1. august 2013 

 30 

 

 

Ses på niveauet, fremgår det, at omsætningen er højere i Sverige end i Danmark uanset hvilke 

af de to variabler, der måles på. Måles likviditeten på omsætning i pct. af BNP, kommer dette 

tydeligst til udtryk i 2001 og 2007. Ses derimod på omsætningshastighed, kommer 

forskellene tydeligst til udtryk i 2002 og 2008. Ses på udviklingen, kan det indledningsvis 

konstateres, at omsætningen i begge lande er steget over perioden, uanset hvilken af de to 
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variabler, der ses på. Der har været tale om en generel fremgang i begge lande frem til den 

finansielle krise i 2008, hvor omsætningen siden hen har været faldende i begge lande. 

Umiddelbart indikerer ovenstående graf, at der i Sverige har været betydelige udsving i 

omsætningen på kort sigt, noget der ikke i samme grad kan genfindes i tallene for Danmark. 

Særligt op gennem 90’erne sker der en kraftig fremgang i omsætningen på det svenske 

aktiemarked, hvilket tydeligst kommer til udtryk af den første graf. I samme periode er det 

ikke muligt at genfinde de positive tendenser i Danmark. I anden halvdel af perioden følger 

udviklingen i omsætningen i de to lande hinanden, omend omsætningen i Sverige 

umiddelbart påvirkes stærkere af konjunkturændringer. Frem mod krisen sker der en kraftig 

stigning i omsætningen på det svenske aktiemarked, imens der tilsvarende sker et kraftigere 

fald i omsætningen i årene efter. 

Sammenlignes de to lande ud fra omsætning, fås også det indtryk, at udviklingen af det 

svenske aktiemarked har flyttet sig i en positiv retning relativt til det danske. Hvor niveauet i 

omsætningen i 1992 var det samme i Danmark og Sverige, har omsætningen efterfølgende 

været markant højere i Sverige. 

3.3 Andel af kapitalmarkedet 

Kapitalmarkedet fungerer som formidler mellem opsparing og investering, hvor det 

finansielle system som bindeled fordeler opsparet kapital til de mest fordelagtige 

investeringer. Formålet med dette afsnit er at skildre aktiemarkedets størrelse relativt til det 

traditionelle investeringsalternativ i form af obligationsmarkedet. I et forsøg på samtidig at 

skitsere aktiemarkedets størrelse i et fremmedkapitalsperspektiv, er bankernes samlede 

aktiver også inddraget i analysen. Dette er valgt til trods for, at der ikke eksisterer en egentlig 

markedsværdi for banklån. Det, der i det efterfølgende omtales som kapitalmarkedet, er 

således selektivt sammensat af de elementer, der findes mest relevante for opgavens fokus. I 

det nedenstående er udviklingen i de tre markeder skitseret over en 20-årig periode. 
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I en betragtning af vækst og udvikling over perioden, er det væsentligt at holde sig for øje, at 

væksten i de respektive markeder kan stamme fra to kilder. Enten kan ændringerne tilskrives, 

at der i højere grad udbydes kapital af denne type, eksempelvis hvis eksempelvis selskaber 

ønsker at have sine aktier noteret til handel på fondsbørsen, eller hvis der udstedes flere 

obligationer fra staten eller virksomhederne. Alternativt kan væksten skyldes, at de allerede 

eksisterende aktiver bliver prissat højere. Dette gør sig gældende, når eksempelvis 

aktiekurserne stiger. I relation til banklån vil udviklingen typisk skyldes, at der sker en 

ændring i, hvor meget bankerne har lånt ud, eller at der foretages nedskrivninger på allerede 

foretagne udlån.  

Over analyseperioden er kapitalmarkedet blevet fire gange større, hvilket svarer til en 

gennemsnitlig årlig stigning på 7,2 % i perioden. Af tidsserien ses det, at aktiemarkedets 

værdi i samme periode gennemsnitligt er vokset med 10,0 % om året
3
. Relativt til 

obligationer og bankaktiver er aktiemarkedet gået fra at udgøre 8,2 % af kapitalmarkedet i 

1992 til ultimo 2012 at udgøre 13,8 %. Stigningen har medvirket til, at obligationsmarkedet, 

der ikke er vokset i samme omfang i perioden, er kommet til at udgøre en relativt mindre 

andel af det totale marked. Fra at have udgjort 55,6 % i 1992 er obligationsandelen faldet til 

44 % ved udgangen af 2012. Obligationsmarkedet er i den 20-årige periode gennemsnitligt 

vokset med 5,9 % om året. Ved udgangen af 2012 udgjorde obligationer 44 % af det samlede 
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kapitalmarked. At obligationsmarkedet i Danmark har næsten samme størrelse som 

bankernes samlede aktiver kan blandt andet tilskrives det faktum, at der i Danmark i kraft af 

realkreditsystemet er en stærk tradition for at udstede og eje obligationer. Bankernes samlede 

aktiver er ligesom aktiemarkedet vokset betydeligt i perioden. Med en årlig gennemsnitlig 

vækst på 8,0 % tegner der sig et billede af, at der er blevet stillet stadig større kreditfaciliteter 

til rådighed i perioden, mens værdien af bankernes realaktiver, såsom bygninger o. lign. 

ligeledes er vokset markant i perioden. Bankernes aktiver som andel af kapitalmarkedet 

toppede i 2008, da dette udgjorde 51,8 % af det samlede kapitalmarked. En del af 

forklaringen på toppen i 2008 skal ses i lyset af, at der især i perioden op til finanskrisen var 

en stor kreditvillighed blandt bankerne, og samtidig meget få nedskrivninger på de udlån, der 

blev foretaget som følge heraf. Dette billede ændrede sig i kølvandet på finanskrisen, der 

efterfølgende har reduceret bankernes balancer med 500 mia. danske kroner.  

Over perioden tegner der sig generelt et billede af et kapitalmarked, hvor både bankernes 

balancer og aktiemarkedet kommer til at udgøre relativt større andele. Aktiemarkedet og 

bankernes aktiver er i den 20-årige analyseperiode tilsammen gået fra at udgøre 44,4 % af 

kapitalmarkedet til i dag at udgøre 56,0 %. Obligationsmarkedet udgør dog fortsat den største 

del af det samlede marked med 44 %. 

For at sætte den danske udvikling i relief, vil udviklingen på det svenske kapitalmarked 

belyses i det følgende. Det svenske kapitalmarked har gennemsnitligt i analyseperioden været 

30 % større end det danske i absolutte termer. I 2011 var markedet med sine 16.058 

milliarder svenske kroner ca. 40 % større end det danske, der ultimo 2011 havde en samlet 

værdi på 9.576 milliarder danske kroner
4
.  

                                                 
4
 Beregnet på baggrund af årets vekselkurs DKK/SEK ultimo. 
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Sammenlignes de årlige vækstrater for de tre udvalgte grupper, ses det, at der i perioden har 

været omtrent den samme vækst i Danmark og Sverige. For begge lande gælder det, at 

aktiemarkedet har oplevet den største stigning i værdi. I Danmark har vækstraten været 10 %, 

mens den i Sverige har været 10,2 %. Det gør sig ligeledes gældende for begge lande, at 

obligationsmarkedet er det marked, der har oplevet den mindste værdistigning. Bankernes 

balancer er vokset i cirka samme omfang i analyseperioden. I Danmark med 8,1 % og i 

Sverige med 8,9 %. I absolutte værdier topper de svenske bankers balancer i 2011, mens de 

danske bankers balancer, som nævnt ovenfor er blevet reduceret med 500 milliarder danske 

kroner siden finanskrisen brød ud i 2008.  

Betragtes fordelingerne på de to markeder, fremgår det først og fremmest, at det svenske 

aktiemarked udgør en betydelig større andel af det samlede svenske kapitalmarked, end det er 

tilfældet i Danmark. I 2011 udgjorde det danske aktiemarked kun 11,6 % af markedet, mens 

det svenske aktiemarked udgjorde 21,8 % af det svenske marked. En forskel på over 10 

procentpoint, hvilket vidner om, at der er en signifikant forskellig sammensætning af de to 

landes kapitalmarkeder.  

 

Mens aktiemarkedet udgør en betydelig større andel i Sverige, gør det omvendte sig 

gældende for obligationsmarkedet i Danmark. Her er forskellen 12,9 procentpoint mellem de 

to lande, og igen fremstår blandt andet realkreditsektoren som en forklarende faktor for den 
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store forskel på obligationsmarkedet, da markedet for realkreditobligationer er fire gange 

større end markedet for statsobligationer
5
.  

 

Når Danmarks og Sveriges kapitalmarkeder sammenholdes ses det, at udviklingen over 

analyseperioden generelt har været ens. Til trods herfor består der dog betragtelige forskelle i 

sammensætningen af de to kapitalmarkeder. Dette kommer i særdeleshed til udtryk ved, at 

Sverige har et relativt større aktiemarked, mens Danmark fremstår som et land med stærkere 

traditioner for obligationer.   

3.4 Ejerskab 

Ovenstående afsnit tydeliggjorde det danske aktiemarkeds andel af kapitalmarkedet de 

seneste 20 år. I lyset heraf er det interessant at se, hvem der ejer aktierne, og hvordan 

udviklingen i ejerskabet har været over tid. Grundet begrænset datatilgængelighed lader 

denne analyse sig dog kun gøre over en tolvårig periode fra 2000-2012. 

 

Perioden 2000 – 2012 har været kendetegnet ved, at udlandet har øget sin ejerandel af det 

danske aktiemarked betragteligt.  

                                                 
5
 Ifølge Realkreditrådet udgør obligationer til finansiering af realkreditlån 78,3 % af den cirkulerende 

obligationsmængde på Nasdaq OMX. www.realkreditraadet.dk 
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På blot 12 år er udlandets ejerandel vokset med 20 procentpoint, og udgør ultimo 2012 

næsten halvdelen af det danske aktiemarkeds værdi. Tendensen er især fremtrædende fra 

2006 til 2012, hvor ejerandelen øges med 24 procentpoint. En mulig forklaringsfaktor for den 

signifikante udvikling skal findes i, at Københavns Fondsbørs i 2005 bliver fusioneret med 

OMX, og i 2006 opkøbt af amerikanske Nasdaq, der efterfølgende introducerer fælles 

præsentation af de skandinaviske selskaber, harmoniserede krav til notering samt en fælles 

platform for handel med aktierne. Disse faktorer kan have bidraget til, at det er blevet lettere 

og billigere for udenlandske investorer at investere i danske aktier, og samtidig tilføjet ekstra 

opmærksomhed omkring disse. Udviklingen skal dog ligeledes ses i lyset af, at flere danske 

pensionsselskaber har udliciteret en del af aktiehandlen til udenlandske banker, hvilket får 

ejerskabet til at fremstå som udenlandsk, selvom det i praksis er danskeres 

pensionsopsparinger, der er investeret
6
. Dette faktum kan ligeledes ses som en mulig 

forklaring på udviklingen. Grundet udviklingen i udlandets ejerskab, er alle andre 

investorgruppers ejerskab nedbragt relativt. De finansielle selskabers ejerandel er nedbragt 

med 12 % over perioden, og offentlig forvaltning og service er ved udgangen af 2012 

nedbragt til at eje under 1 % af aktiemarkedets værdi. Betragtes udviklingen alene for danske 

investorer, er de private investorer og ikke finansielle selskaber, de grupper, der har øget 

ejerandelene mest i perioden. I en isoleret betragtning har begge disse grupper øget deres 

ejerandel med 10 % af det samlede marked. 

I en generel betragtning af ejerskabet af de danske børsnoterede aktieselskaber, er det således 

udlandets øgede andel, der er mest iøjnefaldende. Det skandinaviske samarbejde har 

umiddelbart bevirket, at danske selskaber har fået bedre adgang til kapital fra udlandet, mens 

der samtidig er blevet gjort opmærksom på de danske aktier overfor udenlandske investorer. 

For igen at sætte udviklingen i Danmark i perspektiv, er ejerskabsfordelingen i Sverige 

gennemgået i det følgende. Ejerskabsfordelingen over svenske aktier er registreret over en 

længere historisk periode, og tillader derfor, i modsætning til Danmark, at analysen starter 

allerede fra 1992. 

                                                 
6
 En udvikling, der påpeges af værdipapircentralen i forbindelse med en undersøgelse omkring emnet foretaget 

for dagbladet Politiken. http://politiken.dk/erhverv/ECE1516153/udlandet-tager-magten-paa-det-danske-

aktiemarked/ 
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En grundlæggende forskel mellem ejerskabet i Danmark og Sverige er, at en markant større 

andel af de svenske aktier er ejet af finansielle selskaber. Mens banker, forsikringsselskaber 

og pensionskasser i Sverige udgør hele 29 % af ejerskabet, er der i Danmark kun tale om 13 

%.  Forklaringen skal blandt andet findes i, at der i Sverige historisk har været en række 

fremtrædende storaktionærer, heriblandt Wallenberg-familien og ejerkredsen omkring 

Svenska Handelsbanken. Disse storaktionærer har typisk foretaget investeringer gennem 

særlige investeringsselskaber. Disse investeringsselskaber er klassificeret som finansielle 

selskaber, hvilket medfører, at denne gruppe er større i Sverige end i Danmark, hvor den 

primært tæller investeringsforeninger.  

 

Ligesom Danmark har Sverige oplevet, at udlandet i analyseperioden har øget ejerandelen 

betydeligt. I Sverige er udlandets ejerandel gået fra at udgøre 17 % i 1992 til 41 % i 2012. 

Stigningen i ejerandelen har især fundet sted i starten af perioden, hvilket skal ses i lyset af, at 

Sverige i perioden 1989 – 1993 afskaffede de værn mod udenlandsk kontrol, der var blevet 

indført i årene efter Anden Verdenskrig. Da initiativerne blev iværksat i 1989 var udlandets 

ejerandel af svenske aktier kun 7 %, og tiltagene medførte, at denne andel allerede i 1999 var 

steget til over 40 %, hvor den frem til i dag har stabiliseret sig. 

I en betragtning af de private investorers ejerandel er der ikke stor forskel mellem Danmark 

og Sverige. For begge lande gælder det, at de private investorer over analyseperioden har ejet 

mellem 13 % og 22 %. Blandt de danske private investorer har tendensen dog været, at disse 
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generelt har øget ejerandelen relativt, mens de svenske private investorers relative ejerandel 

er blevet reduceret i perioden. I slutningen af 2012 ejede private danskere således 16 % af 

markedsværdien, mens private svenskere kun ejede 13 %. 

 

Sverige har i analyseperioden oplevet en markant omvæltning i ejerskabet over børsmarkedet. 

Liberaliseringen af reglerne for udenlandsk kontrol har gjort, at udenlandske investorer ikke 

længere er marginaliseret i forhold til indenlandske. Øget internationalisering af ejerskabet 

blev ligeledes observeret i Danmark, blot på et senere tidspunkt. I en generel sammenligning 

med Danmark står det ligeledes klart, at finansielle selskaber udgør en større andel i Sverige, 

og at private danskere, i modsætning til private svenskere, har øget deres relative ejerandel en 

smule over perioden.  

3.5 Koncentration 

I takt med et færre antal børsnoterede selskaber i Danmark, er der ligeledes sket en øget 

koncentration af markedets totale værdi på de største selskaber. Som det fremgår af den 

grafiske fremstilling, er tendensen tydelig over hele perioden. 

 

 I 1992, da det danske marked bestod af 268 børsnoterede selskaber, var kun 41 % af værdien 

samlet blandt de ti største selskaber, mens disse i 2012 tegner sig for 75 % af 
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markedsværdien. Det faktum, at Novo Nordisk har vokset sig til at udgøre 27,2 % af hele den 

danske markedsværdi er selvsagt en del af forklaringen på denne udvikling. Til trods herfor 

er tendensen stadig udtalt, hvilket understreges af, at de ti største selskaber eksklusiv Novo 

Nordisk tilsammen udgør 68 % af markedsværdien. Dette svarer til en stigning i 

koncentrationen på 27 procentpoint siden 1992. Denne udvikling har medført, at der i 2012 

kun er 17 % af markedsværdien fordelt på alle de selskaber, der ikke er med i top-15, og kun 

11 %, hvis analysen udvides til at omfatte top-20. Set i lyset af det forudgående afsnit tyder 

det således på, at udlandets øgede ejerskab i særdeleshed har koncentreret sig om de største 

danske selskaber. 

Udviklingen i størrelsessammensætningen på det svenske aktiemarked er fremstillet i 

nedenstående figur. Grundet manglende datatilgængelighed lader denne analyse sig kun gøre 

fra 1996 og frem.  

 

Selvom den tidligste observation er 1996, er det værd at bemærke, at Sverige i perioden ikke 

har oplevet den samme koncentration af store selskaber. Sammenholdes de to tidligste 

observationer, er det tydeligt, at størrelsesfordeling på de to landes børsmarkeder er kommet 

fra et relativt ens udgangspunkt. I 1990’erne gjorde det sig således gældende for begge 

markeder, at omtrent halvdelen af værdien var fordelt på de 15 største selskaber, og den 

anden halvdel på resten af markedet. Mens markedsværdien i Danmark over perioden er 
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koncentreret omkring de største selskaber, så der ved udgangen af 2012 kun er 17 % af 

markedsværdien på det resterende marked, er der i Sverige tale om 38 % af værdien på 

selskaber uden for top-15. Selv hvis det danske marked betragtes eksklusiv Novo Nordisk, er 

der kun tale om 30 % af markedsværdien på selskaberne uden for top-15.  

Den øgede koncentration, der er sket i Danmark, understreges således af, at der i Sverige ikke 

har været den samme tydelige tendens. For de svenske selskaber gør det sig gældende, at en 

væsentlig del af den samlede markedsværdi til stadighed fordeler sig uden for de 15 største 

selskaber. 
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4 Analyse 

4.1 Corporate governance 

I teorien fremstår velfungerende corporate governance systemer som en afgørende faktor for, 

hvor veludviklet et lands kapitalmarked er. Det fremgår ligeledes, at et lands juridiske 

rammer, og evne til at opretholde gældende lovgivning, ligger i naturlig forlængelse heraf, og 

dermed også er af betydning for kapitalmarkedet.  

Corporate governance er de mål, et selskab styres efter og de overordnede principper og 

strukturer, der regulerer samspillet mellem ledelsesorganerne i selskabet, ejerne samt andre, 

der direkte berøres af selskabets dispositioner og virksomhed (Nørby-udvalget, 2001). 

Corporate governance er således integreret i de juridiske rammer, der er gældende i et land, 

men er samtidig et resultat af en række andre faktorer, der blandt andre tæller 

ledelsesstruktur, beskyttelse af mindretalsaktionærer, aktionærrettigheder, 

regnskabsstandarder og ledelsesaflønning. Det følgende vil tage udgangspunkt i de 

væsentligste faktorer, der behandles i teorien, efterfulgt af en analyse af den generelle 

corporate governance udvikling i Danmark og Sverige gennem analyseperioden. 

Afslutningsvis vil en analyse af de juridiske rammer og lovopretholdelsen i de to lande sætte 

corporate governance modellerne i et bredere perspektiv. 

4.1.1 Anti-director indeks 

Som mål for aktionærrettigheder fremhæver Porta et al. (1997) fem faktorer, et såkaldt anti-

director indeks, og konkluderer, at der er en høj korrelation mellem et lands markedsværdi i 

forhold til BNP, og hvor højt landet scorer på denne skala. De fem faktorer er: 1) Hvorvidt 

der er mulighed for, at aktionærerne kan foretage deres stemmeafgivelse med posten, 2) om 

aktionærerne mødes af krav om deponering af aktier forud for generalforsamlingen, 3) om 

der er beskyttelsesmekanismer for minoritetsaktionærer, 4) hvorvidt aktionærer har mulighed 

for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, selvom de besidder 10 % eller derunder af 

selskabets stemmerettigheder og 5) om der er mulighed for kumulativ stemmeafgivelse.  

Det fremgår af Selskabslovens § 104 stk. 2 i Danmark, og af Aktiebolagslagens kapitel 7, § 

4a i Sverige, at aktionærer i begge lande har mulighed for at afgive deres stemme med posten. 

Muligheden for at brevstemme tilsikrer, at de aktionærer, der er forhindret i at møde op til 

generalforsamlingen ligeledes får ret til at stemme på lige fod med dem, der kan være fysisk 

tilstede. Således sikres, at alle aktionærer får mulighed for at ytre sig, og dette virker dermed 
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som en sikrende faktor for de mindre aktionærer, da det garanterer, at alle aktionærer som 

minimum har haft muligheden for at gøre deres indflydelse gældende. I lande hvor 

brevafstemning ikke er mulig, vil mindretalsaktionærerne, alt andet lige, være dårligere 

stillet, da sandsynligheden for, at alle kan være fysisk tilstede samtidig vil være begrænset. 

Den næste faktor, der inddrages af La Porta, er fraværet af krav om deponering af aktier forud 

for generalforsamlingen. Denne foranstaltning finder primært anvendelse i tyske og østrigske 

selskaber, hvor stemmeafgivelse ved generalforsamlingen kun er muligt, såfremt en beviselig 

deponering af aktierne har fundet sted. Processen skal tilsikre, at der beviseligt er belæg for 

de stemmer, der afgives ved generalforsamlingen, men er samtidig besværlig og risikofyldt, 

da investoren ved deponering reelt afgiver kontrollen med sine aktier. Processen vil derfor 

især afholde mindre aktionærer fra at yde indflydelse. Kravet om deponering af aktier er 

hverken gældende i dansk eller svensk selskabslovgivning, og landene adskiller sig således 

ikke på dette punkt. Den tredje faktor er, hvorvidt der findes beskyttelsesmekanismer for 

minoritetsaktionærerne. Det fremhæves i undersøgelsen, at målet herfor er, hvorvidt der er 

mulighed for at minoritetsaktionærer i fællesskab kan gøre retslige krav gældende overfor 

ledelsen, hvis de mener, at de er blevet undertrykt eller udnyttet som følge af dennes 

beslutninger. Denne type gruppesøgsmål har været normal praksis gennem længere tid i 

USA, men er de senere år ligeledes blevet integreret i flere lande. Således er det fra 2008 

ifølge den danske retsplejelov blevet muligt kollektivt at gå sammen om en retssag. I praksis 

er muligheden blevet aktualiseret både gennem salget af BankTrelleborg, hvor en gruppe 

aktionærer fik tvangsindløst deres aktier, men også ved den kapitaludvidelse, der fandt sted i 

Tønder bank, kort forinden dennes konkurs indtraf. I begge tilfælde er mindretalsaktionærer 

gået sammen om at sagsøge ledelserne. I Sverige har muligheden for gruppesøgsmål været til 

stede siden 2003, da Lag (2002:599) om grupprättegång trådte i kraft, og begge lande har 

således i den forstand forbedret minoritetsaktionærernes rettigheder. Den fjerde faktor, der 

inddrages i undersøgelsen, er muligheden for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling 

ved besiddelse af 10 % eller derunder af de samlede stemmerettigheder. Målet er inddraget, 

da det indikerer i hvor høj grad, der bliver lyttet til de små aktionærer i selskabet. Hvis det 

kræver over 10 % af stemmerettighederne at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, 

vil det være sværere for små aktionærer at samle opbakning til at gennemføre en 

ekstraordinær generalforsamling. En lav sats tages som udtryk for, at der i højere grad lyttes 

til de mindre aktionærer i selskabet. Af den danske selskabslovgivning fremgår det, at der kan 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis der besiddes 5 % af selskabets kapital, 

eller en mindre brøkdel fastsat i vedtægterne jf. § 89 stk. 3. Den danske selskabslovgivning er 
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således mere lempelig end undersøgelsens mål, og der åbnes ydermere for muligheden for en 

endnu lavere procentsats, hvis dette er nedfældet i vedtægterne. Den svenske 

selskabslovgivning opfylder lige netop forudsætningen i La Porta’s undersøgelse, idet der af 

kapitel 7 § 13 fremgår, at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, såfremt 

mindst én tiendedel af samtlige aktier i selskabet måtte ønske det. Da kravet i undersøgelsen 

blot er, at 10 % af kapitalen eller derunder skal kunne indkalde, får Sverige dermed også et 

point for denne faktor, til trods for, at små aktionærer i Danmark i denne henseende er bedre 

stillet. Den sidste faktor er, hvorvidt der er mulighed for kumulativ stemmeafgivelse. Som 

fremhævet i teoriafsnittet, er sigtet med kumulativ stemmeafgivelse at give små aktionærer 

mulighed for at vælge en repræsentant til bestyrelsen for selskabet, selvom de kun besidder et 

begrænset antal stemmer. Ligesom det gjorde sig gældende for gruppesøgsmål er den 

kumulative stemmeafgivelse et tiltag, der stammer fra amerikanske traditioner. Dette har dog 

ikke tilsvarende vundet indpas uden for USA. Regler vedrørende kumulativ stemmeafgivelse 

er således hverken at finde i dansk eller svensk selskabslovgivning. En del af forklaringen på, 

hvorfor den kumulative stemmeafgivelse ikke er blevet integreret i Danmark og Sverige skal 

muligvis findes i, at effekten af denne metode ikke altid er som tilsigtet. Betragt eksempelvis 

en situation, hvor en majoritetsaktionær har 58 % af stemmerettighederne, og en 

minoritetsaktionær har de resterende 42 %, og der skal vælges tre bestyrelsesmedlemmer. 

Såfremt storaktionæren vælger at fordele sine stemmer lige mellem sine tre kandidater, opnår 

disse 58 stemmer hver, da majoritetsaktionæren har 174 stemmer af fordele mellem de tre
7
. 

Vælger minoritetsaktionæren samtidig at stemme kumulativt på kun to kandidater, opnår 

disse 63 stemmer hver. Resultatet af afstemningen bliver dermed, at minoritetsaktionæren 

opnår to ud af de tre pladser i bestyrelsen, og storaktionæren går som følge heraf glip af sin 

bestemmende indflydelse i bestyrelsen. Den kumulative stemmeafgivelsesmetode har altså 

visse svagheder, og den manglende implementering i de skandinaviske lande kan derfor ikke 

entydigt tages som udtryk for en svagere minoritetsbeskyttelse, men ligeså vel som et udtryk 

for, at systemet ikke altid virker efter hensigten.  

                                                 
7
 Som beskrevet i teoriafsnittet tillader den kumulative stemmeafgivelse, at aktionærens antal stemmer 

multipliceres med det antal bestyrelsesmedlemmer, der skal vælges. Da der skal vælges 3 medlemmer, og 

majoritetsaktionæren har 58 stemmer, resulterer dette i et samlet antal stemmer på 174. Samme situation gør sig 

gældende for minoritetsaktionæren, der opnår 42 x 3 = 126 stemmer 
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La Porta’s ’Anti-director’-indeks resulterer i en score på fire ud af fem for både Danmark og 

Sverige. De store ligheder mellem Danmark og Sverige afslører således ingen af de 

behandlede faktorer, som forklarende for forskellen mellem de to landes aktiemarkeder. Over 

perioden er det værd at bemærke, at Sverige har indført muligheden for gruppesøgsmål 

allerede i 2003, mens Danmark først gør samme tiltag i 2008. Der har således været en 

periode, hvor Danmark har scoret lavere i testen. Omvendt kan Danmark fremhæves positivt, 

idet der her er lovfæstet mulighed for at indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved blot 

5 % af de samlede stemmerettigheder. I en generel betragtning vurderes Danmark og Sverige 

som værende ens på de undersøgte parametre. Begge lande yder betydelig beskyttelse af 

minoritetsaktionærer, og har tilmed øget denne over perioden ved indførelse af 

gruppesøgsmål. Det faktum, at landene ikke scorer topkarakter skal ses i lyset af, at 

effekterne af den kumulative stemmeafgivelsesmetode har visse uhensigtsmæssigheder, 

snarere end at minoritetsbeskyttelsen er dårligere. 

Danmark Sverige

Mulighed for stemmeafgivelse med 

posten
✓ ✓

Fravær af krav om deponering af aktier 

inden generalforsamling
✓ ✓

Tilstedeværelse af 

beskyttelsesmekanismer for 

minoritetsaktionærer 

✓ ✓

Mulighed for indkaldelse til 

generalforsamling ved 10% eller 

derunder af de samlede 

stemmerettigheder

✓ ✓

Mulighed for kumulativ 

stemmeafgivelse

Sum af indeks 4 4

La Porta - Antidirector rights

Kilde: Egen tilvirkning



Daniel Illum Dalegaard Det danske aktiemarked 1992-2012  

Peter Lyngvig Beck Larsen - En komparativ analyse 1. august 2013 

 45 

4.1.2 Kontrolpræmie ved overtagelse af kontrollerende aktiepost 

Ud over Anti-director indekset fremhæver teorien en række andre corporate governance 

faktorer, der er af betydning for udviklingen af aktiemarkedet. Dyck & Zingales (2004) 

behandler blandt andet den præmie, der betales ved overtagelse af en kontrollerende aktiepost 

i et børsnoteret selskab. Af hensyn til opgavens omfang er et lignende studie ikke gennemført 

for Danmark og Sverige, og der findes ingen nyere akademiske undersøgelser, der direkte har 

behandlet emnet. Det skal dog bemærkes, at både Danmark og Sverige i undersøgelsen 

befandt sig blandt de lande med laveste kontrolpræmier. Således registrerede undersøgelsen 

en gennemsnitlig kontrolpræmie på 8 % for Danmark og 7 % for Sverige, mens den 

gennemsnitlige kontrolpræmie i hele undersøgelsen var på 14 %. I en situation, hvor et af 

landene havde oplevet en signifikant højere kontrolpræmie end det andet, ville dette have 

indikeret, at der var en større værdi i at have kontrol over et selskab i dette land. Hermed ville 

implicit forstås, at en storaktionærs muligheder for at udnytte en minoritetsaktionær vil være 

højere, og beskyttelsen af minoriteten dermed værre. Den registrerede kontrolpræmie i 

Danmark og Sverige tillader dog ikke at drage konklusioner på baggrund heraf. 

I forlængelse af de specifikke mål, der fremstilles i teorien, lægges der ligeledes vægt på 

generelt velfungerende corporate governance mekanismer. I det følgende vil udvikling og 

indhold i Danmarks og Sveriges corporate governance modeller derfor belyses. 

4.1.3 Udviklingen i corporate governance 

Både Danmark og Sverige har såkaldte corporate governance anbefalinger for, hvad der 

opfattes som god corporate governance. Den danske interesse for corporate governance 

udsprang af en række skandaler i begyndelsen af 1990’erne, der blandt andre talte 

konkurserne i Hafnia Forsikring og Nordisk Fjer. I Danmark kom Dansk Aktionærforening i 

2000 med anbefalinger til god selskabsledelse for børsnoterede selskaber, mens Nørby-

udvalgets rapport om corporate governance i Danmark blev publiceret i december 2001. 

Komiteen var nedsat af den daværende regering, og havde som mål at klarlægge behovet for 

anbefalinger til god selskabsledelse i de danske børsnoterede virksomheder. Den daværende 

Københavns Fondsbørs indarbejdede kort tid efter disse som en del af rapporteringskravet til 

de børsnoterede selskaber, hvor selskaberne enten skal følge anbefalingerne, eller alternativt 

forklare hvorfor de ikke finder det retvisende at gøre (”følg eller forklar”). Komiteens 

anbefalinger inddrog syv hovedområder: 

 Aktionærernes rolle og samspillet med selskabsledelsen 
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 Interessenternes rolle og betydning for selskabet 

 Åbenhed og gennemsigtighed 

 Bestyrelsens opgaver og ansvar 

 Bestyrelsens sammensætning 

 Aflønning af bestyrelse og direktion  

 Risikostyring 

I relation til aktionærernes rolle og samspillet med selskabsledelsen er en væsentlig 

anbefaling fra komiteen, at der i selskabernes vedtægter ikke indføres bestemmelser, der 

indeholder stemmeretsdifferentiering, begrænser antallet af stemmer eller som begrænser det 

antal aktier, den enkelte aktionær kan eje. I teorien blev netop fraværet af disse 

stemmeretsbegrænsende mekanismer fremhævet, som værende af væsentlig betydning for 

investorernes villighed til at tilvejebringe kapital til børsnoterede selskaber. Komiteen lægger 

ligeledes vægt på principal-agent problemstillinger og anbefaler, at bestyrelsen er uafhængig 

af særinteresser, hvilket ligeledes blev fremhævet som en væsentlig faktor. Det anbefales 

blandt andet, at bestyrelsesmedlemmer ikke må have været ansat i selskabet indenfor de 

seneste fem år, have været medlem af direktionen i selskabet, være professionel rådgiver for 

selskabet, eller i øvrigt have væsentlig strategisk interesse i selskabet andet end som 

aktionær. Ligeledes er der fremsat anbefalinger, der vedrører antallet af 

bestyrelsesmedlemmer, mødefrekvensen i bestyrelsen, valgperioden, aldersgrænser osv. De 

resterende anbefalinger fra komiteen rummer ligeledes tiltag, der skal sikre åbenhed og 

oplysning overfor aktionærerne, samt beskytte disse overfor særinteresser og principal-agent 

problemstillinger. Generelt må Nørby-udvalgets anbefalinger, og implementeringen af disse, 

tages som udtryk for, at der i Danmark arbejdes på at forbedre vilkår og rammebetingelserne 

for aktionærerne i de børsnoterede selskaber. I forlængelse heraf bør også fremhæves, at 

komiteen som udgangspunkt fandt, at kravene til ledelserne i de danske selskaber i store træk 

fungerede godt (Nørby-udvalget, 2001). De anbefalinger, der blev givet i Nørby-udvalgets 

rapport i 2001 er videreudviklet og opdateret i 2005 og 2008, og der er i de senere versioner 

særligt fokuseret på, hvordan ledelsen aflønnes i form af henholdsvis fast og variabel løndel. 

Ud over de generelle anbefalinger, har der fra en række af de danske institutionelle 

investorer, herunder Maj Invest og ATP, ligeledes været fremstillet en række corporate 

governance krav til de selskaber, de investerer i. ATP lægger i sine anbefalinger vægt på en 

”en aktie – en stemme” tilgang, en uafhængig bestyrelse, fortegningsret for nuværende 
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aktionærer samt en række andre faktorer, der hjælper til at sikre minoritetsaktionærernes 

investeringer (ATP). 

Gennem analyseperioden står det klart, at der i Danmark har været stor opmærksomhed på 

corporate governance i de børsnoterede selskaber. Nørbyudvalgets anbefalinger, samarbejdet 

med fondsbørsen samt det faktum, at der fra flere institutionelle investorer har været fokus på 

transparens og beskyttelse af minoritetsaktionærer efterlader et indtryk af, at emnet er højt 

prioriteret, og at der arbejdes kontinuerligt med disse problemstillinger. Det bør ligeledes 

bemærkes, at en stor del af de anbefalinger, komiteen fremstiller, er på linje med de faktorer, 

der i teorien fremhæves som værende af betydning for udviklingen af et lands aktiemarked. 

Det må således konkluderes, at der gennem analyseperioden er gjort tiltag, der har forbedret 

vilkårene for at stille kapital til rådighed for det danske aktiemarked. 

Ligesom Danmark har Sverige oplevet et stort fokus på corporate governance gennem 

perioden. Allerede i 1993 publicerede den svenske aktionærforening, Aktiespararna, et udkast 

til en aktieejer politik, der gav anbefalinger til ledelsen i børsnoterede selskaber. Siden da er 

de fleste svenske institutionelle investorer kommet med anbefalinger for, hvad de mener, 

kendetegner god selskabsledelse. I 2000 kom Aktiespararna med en endelig opdateret version 

af deres anbefalinger i form af ”The Swedish Shareholders Association – Corporate 

Governance Policy”. Anbefalingerne byggede på fem søjler: 

 Generalforsamlingen 

 Virksomhedens ledelse 

 Incitamentsprogrammer 

 Information til aktiemarkedet 

 Offentlige overtagelsesforsøg 

De svenske anbefalinger lægger, ligesom de danske, vægt på åbenhed omkring selskabet samt 

en sammensætning af bestyrelser, der ikke tillader særinteresser og personsammenfald med 

direktionen i selskabet. Det er dog værd at bemærke, at der i de svenske anbefalinger ikke 

frarådes muligheden for at stemmedifferentiere blandt selskabets aktier. I en rapport 

udarbejdet af EU i 2007 fremgår det således også, at der i Sverige er 80 % af de noterede 

selskaber, der benytter sig af stemmedifferentiering, mens der i Danmark kun er 25 % af 

selskaberne, hvor dette gør sig gældende (Europa Kommissionen, 2007). 
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Ud over anbefalingerne fra Aktiespararna er der ligeledes fra Styrelsesakademien
8
 i 2003 

udstedt retningslinjer for godt bestyrelsesarbejde, og i 2004 kom ”Swedish Code of Corporate 

Governance: A Proposal by the Code Group”, der både i sin motivation og indhold delte 

mange fællestræk med Nørby-udvalgets rapport. Gruppen, der udarbejdede anbefalingerne, 

var nedsat af den svenske regering og blev udfærdiget i samarbejde med de svenske 

statsautoriserede revisorer, Svensk Industri, den svenske fondsbørs samt en lang række andre 

svenske aktører. Indholdet i anbefalingerne kredsede om de samme emner som de danske, 

herunder indkaldelse og afholdelse af bestyrelsesmøderne, valget af bestyrelsesmedlemmer 

og revisorer, sammensætning af bestyrelserne, direktionens rolle, samt aflønning af ledelsen. 

Anbefalingerne var indtil 2008 obligatoriske for de 100 største svenske selskaber efter ”Følg 

– eller forklar” princippet. Ud fra samme princip er disse efterfølgende blevet gjort 

obligatoriske for samtlige svenske børsnoterede selskaber.  

Den ovenstående analyse af corporate governance udviklingen i Sverige siden 1992 

illustrerer, at der også i Sverige er arbejdet og fokuseret væsentligt på dette. Ligesom i 

Danmark har børsnoterede selskaber i Sverige både fra centralt hold og fra de institutionelle 

investorer mødt øgede krav om oplysning og om beskyttelse af mindre aktionærer. Gennem 

analyseperioden er der i høj grad sat fokus på de faktorer, der ifølge teorien er vigtige for 

velfungerende aktiemarkeder. 

Det er en essentiel observation, at de ovenstående corporate governance tiltag for begge 

landes vedkommende er ”følg – eller forklar” anbefalinger. Det kan dermed ikke tages for 

givet, at intentionerne om bedre investorbeskyttelse og større transparens faktisk bliver 

effektueret. Det fremgår dog af en undersøgelse foretaget af Europa Kommissionen, at der i 

både Danmark og Sverige er stor effekt af corporate governance anbefalingerne (Europa 

Kommissionen, 2009). Undersøgelsen er foretaget mellem interesseorganisationer, 

fondsbørser og Investor Relations-organisationer. Undersøgelsen måler på baggrund af 

interviews med de forskellige aktører, hvor effektivt disse vurderer landets corporate 

governance kodeks i forhold til formålet med dette. Af nedenstående figur fremgår det, at 

Danmark vurderes som værende blandt de bedste til at opfylde målet med anbefalingerne. 

Danmark scorer 4.3 point, mens medianen for EU-landene er 3.8, dvs. præcis den score 

Sverige opnår. Skalaen er defineret, så en score på 3.0 svarer til, at målene med 

anbefalingerne delvist er nået, mens målene generelt er opnået ved en score på 4.0. Ved en 

                                                 
8
 Styrelsesakademien er en non-profit organisation, der har som mål at forbedre svensk corporate governance. 

Foreningen består af virksomhedsejere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, advokater og revisorer.  
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score på 5.0 er corporate governance målene fuldstændig opnået efter hensigten. Selvom 

Danmark placerer sig bedre end Sverige, må målene med corporate governance 

anbefalingerne generelt vurderes som værende opfyldt i begge lande.  

 

Undersøgelsen tegner dermed et billede af, at der i både Danmark og Sverige deles den 

opfattelse, at de gældende corporate governance anbefalinger følges. De tiltag, der er gjort for 

at sikre information og sikkerhed for minoritetsaktionærerne har tilsyneladende en effekt.  

I de ovenstående afsnit er først en række specifikt fremhævede faktorer analyseret, og der er 

hernæst foretaget en belysning af corporate governance udviklingen i de to lande over 

analyseperioden. De følgende afsnit vil behandle de generelle lovrammer, og opretholdelse af 

lovgivningen, idet disse faktorer udgør de bærende elementer i et lands corporate governance 

principper. Af samme årsag fremhæves disse også i teorien, som rammebetingelser for 

velfungerende kapitalmarkeder. 

4.1.4 Generelle lovrammer 

For at forstå de grundlæggende juridiske rammer i Danmark og Sverige, er det nødvendigt at 

inddrage lovgivningen i et skandinavisk perspektiv. Dette skyldes, at det juridiske system i 

Skandinavien har en lang fælles historie, og gennem tiden er opbygget omkring fælles 

traditioner, sprog og kultur. Som følge heraf er der i Skandinavien opstået juridiske rammer, 

der i en international sammenhæng er forholdsvis identiske.  
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I den juridiske begrebsverden skelnes der generelt mellem ”civil law” og ”common law”. 

Common law udspringer af de retstraditioner, der er opstået og udviklet i England, og 

gennem tiden også har været videreført i de engelske kolonier og i USA, Australien og 

Canada. Civil law udspringer derimod af Romerretten, og er videreført i blandt andet fransk 

og tysk ret. En grundlæggende forskel mellem civil law og common law er, at der i common 

law er en stærk tradition for at følge præcedens. I lande med civil law har der derimod været 

en tradition for en nærmest ufravigelig følge af lovteksten. Porta et al. (1997) konkluderer, at 

der i common law lande ydes den største beskyttelse for både investorer og kreditorer, mens 

civil law lande yder en mindre beskyttelse. 

I en generel skelnen mellem de to lovtraditioner, finder den juridiske litteratur det svært at 

placere den skandinaviske lovtradition. Denne udmærker sig ved hverken at være knyttet til 

den engelske lov og traditionerne for en stærk dommer, og ej heller til den romerske lov, der 

primært lægger vægt på den juridiske teori. På den baggrund finder (Zweigert & Kötz, 1998), 

at de skandinaviske lovtraditioner minder mest om civil law, men grundet deres særpræg 

klassificeres den skandinaviske lovtradition som ”nordisk civil law”.  

Lovgivningen i de skandinaviske lande er blevet identisk blandt andet i kraft af, at der siden 

1872 har været afholdt konferencer, hvor jurister fra de skandinaviske lande mødes og 

diskuterer harmonisering af lovgivningen i landene. På baggrund af disse konferencer er der 

sket en harmonisering af handelslovgivning m.v. Ydermere er der blevet indgået juriske 

samarbejder vedrørende obligationsretten, lov om forsikring, lov om kommercielle agenter, 

handelsrejsende samt en række andre lovområder. Det står altså klart, at de skandinaviske 

lande gennem mere end hundrede år har bestræbt sig på at harmonisere lovgivning på 

området, og at landene i vidt omfang er lykkedes med disse bestræbelser. Tilmed har de 

skandinaviske lande været så succesfulde med harmoniseringen af lovgivningen, at den 

skandinaviske model har stået som forbillede for det samarbejde, der senere hen har udspillet 

sig omkring de juridiske rammer for EU.  

En mere dybdegående sammenligning af de juriske rammer for Danmark og Sverige 

forudsætter en komparativ analyse af hvert lovgivningsområde i de to lande, hvilket vil 

overskride omfanget af denne belysning. Den ovenstående analyse tegner dog et billede af, at 

der i de skandinaviske lande har været en betydelig ensretning af lovsystemet. Dette har 

kunnet lade sig gøre ved, at der i de skandinaviske lande har været sammenfald i sprog, kultur 
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og traditioner, men også fordi de politiske og økonomiske forhold i høj grad har mindet om 

hinanden.  

Generelt tegner der sig et billede af, at Danmark og Sverige i høj grad deler lovtraditioner, og 

at dette har været tilfældet gennem flere århundreder, og det til trods for, at der aldrig har 

eksisteret et egentligt bindende system, der forpligter til fælles lovgivning. En decideret 

forskel i de overordnede juridiske rammer findes derfor ikke umiddelbart. Det bør dog i 

relation hertil nævnes, at Stockholms Institut for Skandinavisk Lovgivning finder, at den 

skandinaviske samarbejdstradition har været aftagende de senere år. Instituttet fremhæver i 

den forbindelse Danmark og Sverige som værende modpoler, da de fælles selskabslove i 

2005 skulle revurderes. Mens Danmark var fortaler for en kort juridisk tekst baseret på 

politisk deregulering, arbejdede Sverige for en udvidet og meget omfattende lovtekst, da dette 

mentes at ville reducere transaktionsomkostninger. Til trods for de aftagende 

samarbejdstendenser anfører instituttet dog i forlængelse af dette, at der stadig eksister en 

klart defineret skandinavisk selskabslovgivning, der i hovedtræk er ens (Bernitz, 2010).   

 

4.1.5 Opretholdelse af loven 

Ud over de grundlæggende forskelle i lovtraditionerne i et land fremhæver Porta et al. (1997) 

opretholdelsen af loven som værende af betydning for aktiemarkedets udvikling. I lande, hvor 

mindretalsaktionærer ulovligt kan udnyttes, vil der, alt andet lige, være et mindre incitament 

til at deltage med finansiering på aktiemarkederne. Undersøgelsen efterlader ikke et klart 

billede af, hvorledes denne parameter skal kvantificeres.  

World Economic Forum har de senere år lavet en årlig undersøgelse af, hvor retsligt 

uafhængig et land er af politisk indflydelse samt af indflydelse fra borgere og virksomheder. 

Således anvendes dette mål for at give et kvantificerbart udtryk for, hvor god opretholdelsen 

af loven er. Håndhævelsen af kontrakter er et mål sammensat på baggrund af, hvor mange 

dage en kontraktlig uoverensstemmelse i gennemsnit er om at blive løst, sagsomkostningerne 

i forhold til søgsmålet samt hvor mange procedurer, der skal gennemgås for at nå en 

afgørelse. Den retslige uafhængighed er et mål for, hvor uafhængige domstolene er af politisk 

og økonomiske interesser, mens effektiviteten i domsafsigelser indikerer, hvor hurtigt der 

generelt træffes afgørelse i sager i landet.  
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Af ovenstående tabel fremgår det, at Danmark og Sverige de senere år har haft domstole, der 

i høj grad har været uafhængige af politiske og økonomiske interesser. Med en konstant 

placering blandt de fem bedst rangerede lande i verden står det klart, at det hverken i 

Danmark eller Sverige er let tilgængeligt at påvirke domstolene, selvom man måtte besidde et 

politisk højtstående embede, eller have en betydelig økonomisk magt i kraft af sin position 

eller formue. Dette påvirker retssystemet positivt, idet domsafsigelser, og dermed 

opretholdelse af loven, sker uden ekstern påvirkning. Også her placerer både Danmark og 

Sverige sig i toppen af undersøgelsen hvert år. Kombinationen af, at der i begge lande er 

meget uafhængige domstole, og at domsstolene generelt er effektive i domsafsigelser gør det 

mere befordrende at stille kapital til rådighed som investor. En mindretalsaktionær kan i både 

Danmark og Sverige vide sig sikker på, at der bliver dømt objektivt efter gældende 

retspraksis, og at en eventuel tvist vil blive afgjort relativt hurtigt.  

 

Da undersøgelsen fra World Economic Forum har begrænset historik, er det ikke muligt at 

inddrage den over hele analyseperioden. Interesseorganisationen Transparency International 

har siden 1998 udført en international undersøgelse af, hvor høj grad af korruption, der 

kendetegner forskellige nationer. I disse undersøgelser topper Danmark og Sverige ligeledes 

konsekvent over hele perioden.  

 

Deltagere

Danmark Sverige Danmark Sverige Antal

2012 rang 2 3 8 2 142

2011 rang 3 2 13 2 139

2010 rang 3 2 6 3 133

2009 rang 5 3 1* 7* 134

Kilde: World Economic Forum

Retslig uafhængighed Effektivitet i domsafsigelse
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Da undersøgelsen er et udtryk for, hvordan befolkningerne opfatter korruptionsniveauet i 

landet, herunder også ved domstolene, kan denne i et vist omfang tages som udtryk for, at der 

også tidligere i analyseperioden har været stærkt velfungerende juridiske systemer i de to 

lande.   

På baggrund af ovenstående analyse tegner der sig et billede af, at begge lande har en høj 

effektivitet i opretholdelsen af loven. Både Danmark og Sverige udmærker sig ved en høj 

retslig uafhængighed og samtidig en høj effektivitet i retssystemet. Et mindre uafhængigt 

eller et mindre effektivt retssystem reducerer interessen for at stille kapital til rådighed, da 

investorerne dermed risikerer, at der ikke dømmes retfærdigt, eller at en domsafsigelse 

potentielt kan trække ud i meget lang tid. Det juridiske system i de to lande er dog udviklet 

med betydelige fællestræk, og begge fremstår som værende blandt verdens bedste til at 

opretholde loven.  

4.1.6 Sammenfatning 

Af teoriafsnittet fremgik corporate governance som værende af afgørende betydning for 

effektiviteten af et lands kapitalmarked. Den indledende analyse behandlede de faktorer, der 

er fremhævet som værende af betydning for veludviklede kapitalmarkeder. Ud fra La Porta’s 

anti-director indeks, der er en sammenfatning af fem forskellige mål for aktionærbeskyttelse, 

blev der ikke afsløret betydelige forskelle mellem Danmark og Sverige. Omvendt tegnede der 

Deltagere

Danmark Sverige Antal

2012 rang 1 4 183

2011 rang 2 4 183

2010 rang 1 4 178

2009 rang 2 3 180

2008 rang 1 1 180

2007 rang 1 4 179

2006 rang 4 6 163

2005 rang 4 6 158

2004 rang 3 6 146

2003 rang 3 6 133

2002 rang 2 5 102

2001 rang 2 6 91

2000 rang 2 3 90

1999 rang 1 3 99

1998 rang 1 3 85

Kilde: Transparency International

Korruptionsindeks
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sig snarere et ganske identisk billede af de to lande, der begge opnåede 4 ud af 5 i indekset, 

og det gjorde sig ligeledes gældende, at begge lande har forbedret de pågældende faktorer 

over analyseperioden. Den samme betragtning gjorde sig gældende i en analyse af corporate 

governance udviklingen over perioden. Her fremgik det, at begge lande har arbejdet proaktivt 

med at udvikle og implementere tiltag, der skal bidrage til bedre gennemsigtighed og 

aktionærbeskyttelse, og at tiltagene lader til at have en positiv effekt. Der tegner sig altså et 

billede af, at de to lande i høj grad lever op til de parametre, der er fremhævet i teorien som 

værende vigtige. Afslutningsvis blev de generelle lovrammer i Danmark og Sverige 

analyseret, og det blev klart, at landene deler lange fælles lovtraditioner. Da både 

fundamentet for lovgivningen og udviklingen af denne er ens i landene, er det med 

udgangspunkt i teorien svært at identificere forskelle, der er af en sådan karakter, at de kan 

forklare aktiemarkedsforskelle. Det samme gør sig gældende i en betragtning af 

lovopretholdelsen i de to lande. Begge lande udmærker sig ved at være blandt de bedste i 

verden, når det kommer til at have uafhængige domstole, og ligeledes ud fra hastigheden, 

hvormed domsafsigelser finder sted. Investorer behøver dermed ikke at frygte, at en kamp 

med en storaktionær vil blive uretfærdigt behandlet, eller at storaktionæren har mulighed for 

at påvirke retssagens tidsforløb gennem økonomisk eller politisk indflydelse. Ud fra de 

juridiske rammer vurderes det, at der i begge lande kan stilles kapital til rådighed med høj 

sikkerhed.  
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4.2 Finansielle formidlere 

Som den anden teoretiske søjle fremhæver teoriafsnittet betydningen af finansielle formidlere 

for udviklingen af et lands aktiemarked. I det følgende vil det med udgangspunkt i teorien 

blive analyseret, hvorledes de finansielle formidlere i henholdsvis Danmark og Sverige har 

udviklet sig, samt hvorvidt der er betydelige forskelle mellem disse i de to lande. Først vil 

udviklingen i de enkelte lande blive skitseret og analyseret, og afslutningsvis vil en 

sammenfatning af de finansielle formidlere i de to lande blive foretaget.  

I teorien fremstår finansielle formidlere som det finansielle system generelt, banker, ikke-

bank finansielle virksomheder samt pensions- og forsikringsselskaber. I den følgende analyse 

vil den europæiske centralbanks definition af monetære finansielle institutioner danne 

udgangspunkt. Ifølge denne definition indeholder MFI’er: Banker, kreditinstitutter samt 

andre nationale finansielle institutioner, hvis formål er at foretage ind- og udlån, investere og 

forvalte penge. Ifølge denne definition inddrages dermed også investeringsforeninger samt 

realkreditinstitutterne for Danmarks vedkommende. Data for de finansielle formidlere 

indsamles af Danmarks Statistik og Danmarks Nationalbank, og der er i behandlingen af 

datamaterialet valgt kun at medtage sammenhængende og konsistent opgjorte tidsserier, 

hvorfor en del af de forklarende figurer kun dækker et udsnit af perioden. I det følgende er de 

relevante mål gennemgået. 

4.2.1 Pengemængden 

Som nævnt i teoriafsnittet fremhæver Demirgüç-Kunt & Levine (1996) pengemængdens 

andel af BNP, som værende et udtryk for størrelsen af det finansielle system. Forfatterne 

finder i deres undersøgelser, at pengemængden i et land er højt korreleret med udviklingen af 

landets aktiemarked. Dette være sig både i form af markedsværdi og omsætning i forhold til 

BNP samt likviditeten på aktiemarkedet. Pengemængden, der anvendes i undersøgelsen 

følger den centrale definition M3, som er defineret af den Europæiske Centralbank (ECB). 

Målet er et udtryk for den samlede mængde meget likvide fordringer i økonomien, og består 

af indskud i kreditinstitutter fra borgerne og virksomhederne samt deres beholdning af sedler, 

mønter og omsættelige fordringer udstedt af monetære og finansielle institutioner 

(Nationalbanken). I undersøgelserne er pengemængden medtaget som mål for de finansielle 

formidlere, da den betragtes som et udtryk for, hvor stor en mængde ”nemt tilgængelige” 

penge og pengeækvivalente, der er til stede i økonomien. 
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Pengemængden i forhold til BNP kan således ses som et mål for, hvor stor økonomisk 

aktivitet, der er mellem husholdningerne, virksomhederne og de finansielle formidlere, og 

disse aktører påvirker i et vist omfang pengemængden i økonomien. Husholdningerne 

påvirker pengemængden ved enten at forbruge eller spare op. Vælger husholdningerne at 

investere pengene i realaktiver, såsom ejendom eller sætte pengene til side på en bunden 

opsparing, vil pengemængden i samfundet falde. Ligeledes påvirker bankerne 

pengemængden gennem reserveratioen, som er et udtryk for, hvor stor en del af kundernes 

indskud, der bliver lånt ud igen med det samme. Ydermere er pengemængden også styret af 

Nationalbanken. Nationalbanken kan eksempelvis påvirke pengemængden ved at opkøbe 

obligationer i markedet. På samme måde vil en ændring i den korte rente ændre udbuds- og 

efterspørgselsforholdet efter penge.  

For at sammenligne størrelsen på de finansielle formidlere i henholdsvis Danmark og 

Sverige, er det relative forhold mellem pengemængden M3 og BNP i løbende priser 

fremstillet overfor. Af fremstillingen ses det, at der i Danmark er en væsentlig større 

pengemængde relativt til Sverige. Pengemængden i Danmark udgør i perioden 

gennemsnitligt 26 % mere af BNP end i Sverige.  

Den permanente forskel mellem Danmark og Sverige over perioden skal ses i lyset af, at 

Danmark fører fastkurspolitik over for euroområdet, hvilket betyder, at Nationalbanken 
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udelukkende fokuserer penge- og valutapolitikken på at holde den danske krone stabil over 

for Euroen. Den danske nationalbank er som følge heraf nødsaget til at påvirke de korte 

renter på pengemarkedet, for til enhver tid at holde sig inden for det tilladte valutakursspænd 

over for Euroen. Gennem hele den pågældende periode har diskontoen i Nationalbankerne 

været lavere i Danmark end i Sverige, og der har dermed været et større incitament til at 

forbruge snarere end at spare op. I praksis har Nationalbanken ikke noget valg omkring 

pengepolitikken, da det eneste erklærede mål med denne som nævnt er at holde kronen stabil 

overfor Euroen. Derfor følger Nationalbankens renter som udgangspunkt de pengepolitiske 

renter, der udstikkes fra ECB ved stabile forhold på valutamarkederne, mens der ved perioder 

med pres på kronen vil ændres på de pengepolitiske renter for at stabilisere denne. Efter 

finanskrisen er Danmark blevet betragtet som en sikker økonomi at placere sine midler i, og 

dette har medført en øget efterspørgsel på kronen. De lavere danske renter skal ses som følge 

heraf, da Nationalbanken forsøger at gøre det mindre attraktivt at placere sine midler i 

Danmark, og derved svække kronen, så den holdes i det tilladte spænd over for Euroen. En 

anden faktor, der ligeledes har været med til at øge den danske pengemængde betydeligt 

siden 2002, er de kraftigt stigende boligpriser. I kølvandet på de store værdistigninger er der 

sket store realiseringer af kapitalgevinster både i form af merlåntagning i forbindelse med 

konvertering af realkreditlån, og i forbindelse med køb og salg af boliger. Gevinsterne herfra 

er typisk blevet placeret på indlånskonti, gået til forbrug eller blevet geninvesteret i nye 

boliger eller andre realaktiver. Den del af gevinsterne, der er blevet sat på indlånskonti og den 

del, der er gået til forbrug, har været med til at øge pengemængden. 

Forskellen mellem pengemængden i Sverige og Danmark er således primært et resultat af, at 

de to lande befinder sig i forskellige pengepolitiske situationer, men til dels også af de store 

ejendomsværdistigninger i Danmark over perioden. Ejendomsværdistigningerne forklarer i 

særdeleshed den forøgelse, der er sket i Danmark i sidste del af perioden. Som egentligt mål 

for udviklingen af det finansielle system i Danmark og Sverige vurderes pengemængden 

således ikke at bidrage med væsentlig information. 

4.2.2 Udlån til private virksomheder  

Som det næste mål inddrager Demirgüç-Kunt & Levine (1996) udlån fra den finansielle 

sektor til virksomhederne. Målet er et udtryk for størrelsen på den kredit, der stilles til 

rådighed for virksomhederne i landet, og beretter dermed om, hvordan virksomhedernes 

fundingmuligheder er i forhold til økonomiens samlede størrelse. Opgørelsen af udlånene er 
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foretaget på baggrund af balancerne i MFI’erne, og er i modsætning til pengemængden en 

størrelse, der er uafhængig af den førte penge- og valutakurspolitik.  

 

Af den grafiske fremstilling fremgår det, at der i høj grad er ligheder i størrelsen på udlånene 

mellem Danmark og Sverige. Udlån til virksomhederne følger stort set den samme udvikling 

fra 2002 til 2008, hvor Danmark topper med udlån, der udgør over 80 % af BNP. Som nævnt 

i den tidligere beskrivelse af kapitalmarkederne, kan en del af udviklingen i Danmark 

forklares af, at der op til finanskrisen har været store stigninger i værdien af fast ejendom. I 

Danmark har begrænsningen af den effektive ejendomsværdibeskatning siden 2002 været 

med til at øge værdistigningerne betydeligt under højkonjunkturen, mens Sverige først i 2006 

– 2008 har gennemført en markant reduktion af ejendomsskatterne. Som følge af de store 

værdistigninger, der er sket på boligmarkedet, har der fra bankernes side i både Danmark og 

Sverige været en større kreditvillighed overfor både virksomheder og private, da en del af 

pengeinstitutternes udlån netop sker med sikkerhed i fast ejendom. Højdepunktet for 

virksomhedernes udlån i 2008 skal således også ses i lyset heraf. De efterfølgende 

nedskrivninger har ikke været ligeså udtalt i Sverige, hvilket skyldes mere stabile 

ejendomspriser i post-krisetiden. 

Til trods for de forskelle, der som følge af finanskrisen er opstået mellem Danmark og 

Sverige, må udlånene til private virksomheder i udpræget grad siges at have den samme 
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profil over den periode, hvor data er tilgængelige. Målt ved udlån til virksomhederne må 

størrelsen af de finansielle formidlere i henholdsvis Danmark og Sverige vurderes som 

værende relativt ens.  

4.2.3 Indlån (banker) 

Det tredje mål, der er inddraget i teorien er de samlede indlån, der er foretaget i MFI’erne. 

Også ved dette mål står det klart, at profilen har været den samme i både Danmark og Sverige 

siden 2002. I begge lande er indlånene i MFI’erne øget over analyseperioden. Perioden 

mellem 2002 og 2008 er i særdeleshed præget af en kraftig stigning i indlån. Efter 

finanskrisen er indlånene nedbragt i begge lande indtil 2011. Den grafiske fremstilling 

nedenfor indeholder både indlån fra husholdninger og virksomhederne, og det skal 

bemærkes, at der bag tallene gemmer sig den tendens, at husholdningerne efter krisen i 

realiteten har øget deres indlån til rekordniveauer, mens den egentlige nedgang i indlånene 

kan tilskrives virksomhederne og MFI’ernes indlån. Dette er en tendens, der gør sig gældende 

i både Danmark og Sverige.  

 

Incitamentet til opsparing er øget efter krisen, hvilket kommer til udtryk gennem øget indlån i 

bankerne. Som følge af en øget usikkerhed om den fremtidige økonomiske situation, og med 

større risiko for at miste job og indtægter, har husholdningerne sat pengene i banken. 

Samtidig har krisen forårsaget, at både ikke-finansielle virksomheder og MFI’erne har 
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nedbragt deres indlån betydeligt. I kølvandet af den finansielle krise har disse i højere grad 

fået brug for de midler, de har til rådighed, grundet et større fokus på arbejdskapital og stram 

likviditetsstyring.  

Som det ses er både Danmark og Sverige påvirket af de samme tendenser, og i en betragtning 

af udviklingen over tid, står det også klart, at der i høj grad er en sammenfaldende udvikling 

de to lande imellem.  

4.2.4 Samlede aktiver i MFI-sektoren 

I forlængelse af ind- og udlån i forhold til BNP medtager teorien størrelsen af sektoren målt 

på totale aktiver relativt til BNP som et fjerde mål. I undersøgelserne er der skelnet mellem 

de totale aktiver i ikke-bank finansielle virksomheder, og de totale aktiver i pensions- og 

forsikringsbranchen. Datamaterialet, der er tilgængeligt gennem Danmarks Statistik og 

Nationalbanken tillader imidlertid ikke en sådan undersøgelse for Danmark, hvorfor det som 

alternativ er fundet relevant at inddrage MFI-sektorens samlede aktiver relativt til BNP. 

Denne tilgang støttes ligeledes af det faktum, at der er betydelige forskelle mellem måderne 

at finansiere sig på i henholdsvis Danmarks og Sverige. I Danmark foregår boligfinansiering 

hovedsageligt gennem realkreditinstitutterne, der indgår som en del af de ikke-bank 

finansielle virksomheder, mens boligfinansiering i Sverige i højere grad sker gennem 

almindelige banker, der omvendt ikke vil blive inddraget i den samme kategori. MFI-

sektorens samlede aktiver vurderes således som det bedste sammenligningsgrundlag mellem 

de to lande givet de særlige omstændigheder.  
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Af den ovenstående grafiske fremstilling er det tydeligt, at Danmark og Sveriges finansielle 

formidlere ligeledes er relativt identiske, når de samlede balancestørrelser i sektoren 

sammenlignes. I perioden fra 1996 til 2008 er både udvikling og niveau i de to lande tæt på 

identisk. I post-krisetiden er balancerne i Danmark relativt større end i Sverige, og dette er til 

trods for, at udlån, der er den primære bestanddel i MFI-sektorens aktiver, er faldet efter 

krisen. De relativt små forskelle mellem de finansielle formidleres samlede aktiver vurderes 

ikke som værende af tilstrækkelig karakter til at kunne forklare de registrerede forskelle 

mellem de to landes aktiemarkeder. 

4.2.5 Bankers rentemarginal 

Som et femte effektivitetsmål inddrager teorien bankernes rentemarginal. Rentemarginalen 

som begreb er ikke entydigt defineret, men opfattes generelt som forskellen mellem den 

rente, der gennemsnitligt foretages nye udlån til, og den rente, der gennemsnitligt betales ved 

nye indlån over den samme periode i pengeinstitutterne, og det er denne definition, der 

anvendes i det følgende.  

Fra husholdningerne og virksomhedernes synsvinkel er rentemarginalen et udtryk for en af 

omkostningerne ved at gøre forretning med pengeinstitutterne. Som kunde får man en lavere 

rente, når man placerer sine midler i et pengeinstitut, end den rente man betaler, hvis man vil 

låne penge af instituttet. Fra pengeinstitutternes synsvinkel er rentemarginalen den indtægt, 
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der dækker pengeinstituttets risiko for, at kunder går konkurs og ikke kan betale. Ligeledes er 

rentemarginalen medvirkende til at sikre en forrentning af aktionærernes indskud. Nedenfor 

er udviklingen i de tilgængelige data skitseret for Danmark og Sverige over analyseperioden. 

Datamateriale er kun tilgængeligt siden 2003.  

 

Af fremstillingen ses det, at rentemarginalen i Danmark er højere end i Sverige. Dette gør sig 

gældende for både husholdningerne og for de ikke-finansielle virksomheder, og det er tilmed 

tilfældet over samtlige af de ti år, hvor rentemarginalerne kan sammenlignes.  

Forskellen mellem rentemarginalen i de to lande kan tilskrives flere faktorer. Først og 

fremmest er rentemarginalen direkte afledt af, hvordan konkurrencesituationen i den 

finansielle sektor er. I Danmark er antallet af pengeinstitutter faldet over analyseperioden fra 

176 i 2003 til 127 i 2011, mens Sverige i samme periode er gået fra 119 til 102 

pengeinstitutter (Finanssektorens Arbejdsgiverforening). Den højere rentemarginal i 

Danmark kan derfor ikke umiddelbart forklares herved, da et større antal pengeinstitutter 

burde indikere en mere konkurrencepræget sektor. Ydermere kan en forklaring på den 

faldende rentemarginal gennem perioden også delvis forklares af en øget internationalisering 

i perioden, hvor flere store nordiske banker i højere grad konkurrerer om erhvervskunderne 

over grænsen. Disse faktorer kan ses som en forklaring på, hvorfor forskellen mellem de to 

rentemarginaler øges efter krisen. 
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Det skal dog ligeledes tages med i betragtningen, at rentemarginalen ydermere er påvirket af, 

i hvor højt omfang pengeinstitutternes forretningsmodel beror på renteindtægter i forhold til 

gebyrer, samt hvordan skattesystemet begunstiger rentefradrag. Begge disse faktorer taler for 

en højere rentemarginal i Danmark, da de danske bankers indtægter historisk set har været 

baseret på renteindtægter, og skattesystemet har begunstiget rentefradrag. Først i 2013 har 

Danske Bank som de første i Danmark taget skridt mod at flytte indtægterne fra 

rentemarginalen til et fast gebyr på bankens ydelser. Disse faktorer kan være en medvirkende 

årsag til det højere niveau i Danmark. I Sverige har det imidlertid været mere udbredt, at 

bankerne har haft indtægter fra kortgebyrer m.v.  

Til trods for, at rentemarginalen over perioden har været højere i Danmark, vurderes dette 

dog ikke at være i en sådan grad, at det kan bidrage til forklare forskelle i udviklingen af de to 

landes aktiemarkeder. 

4.2.6 Sammenfatning 

I det ovenstående er gennemgået de faktorer, som teorien finder væsentlige for, hvor store og 

velfungerende et lands finansielle formidlere er.  

Pengemængden viste sig som det første overordnede mål at være betydeligt højere i Danmark 

end i Sverige. Jævnfør teoriens konklusioner burde dette indikere, at den finansielle sektor er 

betydeligt større i Danmark end i Sverige, og at det danske aktiemarked dermed også burde 

være mere veludviklet end det svenske målt ved omsætning og aktivitet på markedet. De 

forskelle, der eksisterer i målet skal dog ses som resultat af, at de to lande har forskellige 

råderum, når det kommer til at styre pengemængden gennem pengepolitikken. Som mål for 

størrelsen af landenes finansielle sektor vurderes målet dermed ikke at være en relevant 

forklarende faktor for de registrerede forskelle på aktiemarkederne. 

Det næste mål var udlån til de private virksomheder i forhold til BNP. Et større udlån i 

forhold til den samlede økonomi tages som udtryk for, at virksomhederne har relativt bedre 

adgang til finansiering fra bankerne. Teoriens bidrag er dog ikke entydigt omkring denne 

parameter, idet der også argumenteres for, at en større udlånsvirksomhed vil være en substitut 

til at finansiere sig via eksempelvis aktiemarkedet. (Yartey, 2010) argumenterer for, at dette 

især vil gøre sig gældende i en betragtning af mere udviklede økonomier, såsom Danmark og 

Sverige. Over den sammenlignelige periode følger både udvikling og niveau i udlånene dog 

den nøjagtigt samme profil i Danmark og Sverige. Udviklingen i de to lande giver altså ikke 

umiddelbart anledning til at konkludere på baggrund heraf. 
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Som et tredje mål betragtedes de samlede indlån foretaget i MFI’-sektoren i de to lande. Et 

større indlån i sektoren vil ifølge teorien ske på baggrund af en større tiltro til at indlånene 

forvaltes forsvarligt, og at der opnås en rimelig forrentning af de indbetalte midler. Også på 

denne parameter var der tale om en stærkt korreleret udvikling og niveau i de to lande. Med 

undtagelse af en kort periode under finanskrisen er kurverne sammenfaldende, og graden 

hvormed denne parameter kan bidrage til en forklaring af aktiemarkedernes udvikling må 

igen konkluderes at være lav.  

Det fjerde mål er de samlede aktiver i MFI-sektoren, og også her er der tale om en 

bemærkelsesværdig tæt sammenhæng i de to lande. Sammenholdes den nærmest identiske 

udvikling i MFI-sektorens aktiver med markedsværdi og omsætning, er det tydeligt, at denne 

faktor ligeledes bidrager med en lav forklaringsgrad til de forskelle, der er registreret mellem 

Danmark og Sveriges aktiemarkeder.  

Det femte og sidste direkte mål er den rentemarginal, der har været registreret i de to lande 

over perioden. I modsætning til de fire forudgående mål blev der her noteret en forskel i 

niveauet mellem de to lande. Den danske rentemarginal viste sig at være højere over hele 

perioden end den svenske. Dette gjorde sig gældende både for den rentemarginal, 

husholdningerne stod over for og den, virksomhederne stod over for. En høj rentemarginal 

kan tages som udtryk for, at det finansielle system ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at 

vurdere den kreditrisiko, der følger med de udlån, der gives. Landenes generelt høje 

udviklingsniveau må dog siges at tale imod dette som forklarende faktor. Generelt vurderes 

det usandsynligt, at der i betydelig grad er forskel i de to landes evne og mulighed for at 

vurdere kreditrisikoen ved de lån, der gives ud. Den højere rentemarginal i Danmark skal som 

nævnt i analysen snarere ses i lyset af, at de danske bankers forretningsmodel i højere grad 

beror på de indtægter, rentemarginalen genererer, mens der i mindre grad har været anvendt 

gebyrer. I Sverige har der til sammenligning været væsentligt højere gebyrer blandt andet ved 

betaling med kort.  
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Følgende tabel summerer de fem mål og deres umiddelbare evne til at forklare forskellene på 

det danske og det svenske aktiemarked. Forklaringsgraden er en subjektiv vurdering på 

baggrund af den ovenstående analyse af de fem faktorer.  

 

En gennemgående karakteristika ved behandlingen af de to lande har været, at de finansielle 

formildere er bemærkelsesværdigt ens. Alle fem faktorer har vist sig at være mere eller 

mindre sammenfaldende både i form af udvikling og niveau. Sammenlignes med de forskelle, 

der er observeret i markedsværdi og omsætning, må de forskelle, der er registreret i det 

ovenstående, vurderes som værende ganske små. At dømme ud fra teoriens mål for størrelse 

og effektivitet er der dermed ikke noget, der tyder på, at de finansielle formidlere i hverken 

Danmark eller Sverige har haft afgørende betydning for de forskelle, der er registreret mellem 

aktiemarkederne. Både Danmark og Sverige har meget højt udviklede finansielle formidlere, 

og de forskelle, der opstår i målene for disse, skyldes primært strukturelle forskelle, såsom 

pengepolitikkens muligheder og bankernes forretningsmodel, snarere end grundlæggende 

forskelle i udviklingen af de to landes finansielle formidlere.  

Generelt må det konkluderes, at der på baggrund af analysen ikke er mulighed for at drage 

slutninger, der kan bidrage med forklaringer på de forskelle, der er mellem de to landes 

aktiemarkeder.   

Faktor Udvikling Forklaringsgrad

Pengemængden M3 (% af BNP)
26% højere i Danmark over 

perioden, især højere siden 2002.

Lav, da udviklingen i høj grad er præget 

af landenes mulighed for at føre 

pengepolitik

Udlån fra pengeinstitutter til 

virksomhederne (% af BNP)

Samme profil i både udvikling og 

niveau

Lav, da der ikke er betydelige forskelle 

mellem de to lande

Samlede indlån i pengeinstitutterne 

(% af BNP)

Samme profil i både udvikling og 

niveau

Lav, da der ikke er betydelige forskelle 

mellem de to lande

Samlede aktiver i MFI-sektoren 

(% af BNP)

Samme profil i både udvikling og 

niveau

Lav, da der ikke er betydelige forskelle 

mellem de to lande

Bankernes rentemarginal for 

husholdninger og virksomheder

Højere rentemarginal i Danmark for 

både husholdninger (1,5 % gns) og 

virksomheder (0,9 % gns)

Lav, da der ikke vurderes at være 

betydelige forskelle i bankernes evne og 

mulighed for vurdere kreditrisikoen.
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4.3 Makroøkonomiske faktorer 

I teorien påvises en positiv sammenhæng mellem makroøkonomiske faktorer og udviklingen 

af et lands aktiemarked. I det følgende vil det blive undersøgt, om det er muligt at forklare 

forskellen mellem udviklingen af det danske og det svenske aktiemarked ud fra en række 

makroøkonomiske parametre. Sammenhængen mellem de finansielle markeder og 

realøkonomien beskrives ud fra tre forskellige opfattelser i teorien: 

1) Veludviklede finansielle markeder stimulerer økonomisk vækst. Finansielle markeder 

medvirker til at kanalisere opsparing over i produktive investeringer. Dette sker 

gennem minimering af informations- og transaktionsomkostninger, hvilket er med til 

at sikre optimal allokering af samfundets kapital 

2) Økonomisk vækst stimulerer udviklingen af finansielle markeder. Veludviklede 

finansielle markeder er en konsekvens af økonomisk vækst. Økonomisk vækst øger 

behovet for finansielle serviceydelser og produkter. Det finansielle system tilpasser 

sig finansieringsbehovet i realøkonomien og justerer ind med dets egen udvikling. 

Ifølge denne hypotese spiller de finansielle markeder dermed en mere passiv rolle i 

vækstprocessen 

3) Veludviklede finansielle markeder og økonomisk vækst indgår i et symbiotisk 

forhold. Effektive finansielle markeder tillader hurtigere økonomisk vækst. Øget 

økonomisk vækst påfører de finansielle markeder en positiv eksternalitet ved at øge 

mængden af opsparing 

I teorien findes dermed flere hypoteser for, hvordan veludviklede finansielle markeder og 

økonomisk vækst indvirker på hinanden. Ovenstående understreger endvidere, at det ikke er 

nok blot at påvise en positiv sammenhæng mellem de to variable, men at der samtidig kræves 

en forståelse for kausaliteten i sammenhængen. Efter (Garcia & Liu, 1999) interagerer det 

finansielle system og realøkonomien imidlertid på alle stadier af økonomisk udvikling, og 

flere og flere forskere hælder derfor til den 3. hypotese. Dermed er der ikke nogen ensrettet 

forbindelse mellem realøkonomien og veludviklede finansielle markeder. I den følgende 

gennemgang er det derfor vigtigt at være opmærksom på dette symbiotiske forhold mellem 

de to variable. 

 

 



Daniel Illum Dalegaard Det danske aktiemarked 1992-2012  

Peter Lyngvig Beck Larsen - En komparativ analyse 1. august 2013 

 67 

4.3.1 Realindkomst 

Der er påvist en klar positiv sammenhæng mellem realindkomst og størrelsen af et lands 

aktiemarked. Jo mere kapital, der kanaliseres over i økonomien gennem aktiemarkedet, desto 

mere vokser realindkomsten. Omvendt bevirker øget realindkomst, at aktiemarkedet udvikles, 

idet den cykliske del af væksten påvirker størrelsen af aktiemarkedet. Som proxy for væksten 

i realindkomst anvendes BNP, idet denne variabel anvendes i teorien. Betragtes først niveauet 

af realindkomsten i de to lande, var BNP i Sverige ultimo 2012 3.561,9 mia. SEK (løbende 

priser), imens BNP for Danmark var 1.820,2 mia. DKK (løbende priser). Omregnes det 

svenske tal med valutakursen ultimo 2012 er det svenske BNP ca. 1,7 gange større end det 

danske. En del af dette kan naturligvis forklares ved, at Sverige har en væsentlig større 

befolkning end Danmark. Ud fra teorien vil et stort land med et stort BNP alt andet lige have 

større finansielle markeder, end et lille land med lille BNP, også selvom det lille lands BNP 

relativt til befolkningen er størst. Alene ud fra det faktum, at svensk økonomi er større end 

den danske, må det altså forventes, at Sverige har større finansielle markeder målt ved 

markedsværdi. 

 

Foruden niveauet, er det også interessant at betragte udviklingen i BNP i de to lande over 

perioden. Analysen af udviklingen tager udgangspunkt i real BNP, idet dette tal ikke påvirkes 

af ændringer i prisniveauet. Det ses af figuren, at den reale udvikling i BNP i Danmark og 

Sverige er mere eller mindre identisk i første halvdel af perioden. Omkring årtusindeskiftet er 
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det imidlertid tydeligt, at den reale vækst i de to lande udvikler sig forskelligt. Svensk 

økonomi slår et ’hul’ ned til Danmark frem mod krisen. Dennes indtræden i 2008 påvirker de 

to lande lige negativt. Efter krisen fremgår det, at svensk økonomi har oplevet en væsentlig 

højere vækst, end det har været tilfældet i Danmark.  

Den stærkere vækst i svensk økonomi er resultatet er en stærkere finanspolitisk disciplin og 

en forbedret lønkonkurrenceevne. I slutningen af 90’erne og starten af 00’erne er den svenske 

produktivitet blevet forbedret relativt til Danmark, og dermed er Sveriges 

lønkonkurrenceevne også blevet styrket. Sverige har generelt haft højere arbejdsløshed end i 

Danmark, og særligt blandt unge har arbejdsløsheden været højere. Dette har været 

medvirkende til at lægge en dæmper på udviklingen i lønomkostningerne. Modsat har 

udviklingen i produktiviteten i Danmark været blandt de ringeste i hele EU op gennem 

00’erne. Samtidig har en lav arbejdsløshed drevet lønomkostningerne op, i særdeleshed i 

årene op til finanskrisen. Resultatet har været en forværret konkurrenceevne. Sverige har 

derudover været bedre til at holde de offentlige udgifter i ave, og er dermed et af de få lande i 

EU, der ikke er omfattet af proceduren for uforholdsmæssigt store budgetunderskud. At 

svensk økonomi er kommet stærkt igen efter krisen, skyldes primært, at en stor del af svensk 

eksport består af investeringsgoder, og her har svenskerne især nydt godt af 

investeringslysten i Kina og Tyskland (Nationalbanken). 

Sammenholdes udviklingen i real BNP med udviklingen i landenes aktiemarkeder over 

perioden, er det interessant at bemærke, at størrelsen af det svenske aktiemarked især 

distancerer sig fra det danske i første halvdel af perioden. Som nævnt overstråler Sverige dog 

Danmark realøkonomisk i anden halvdel af perioden. Umiddelbart tyder det altså ikke på, at 

kausaliteten mellem de to variable har været efter den 2. hypotese angivet på første side. 

Derimod foranlediger tallene, at udviklingen af det svenske aktiemarked muligvis har været 

en medvirkende årsag til den blomstrende svenske økonomi gennem 00’erne. Som nævnt 

tidligere er der en lang række gode makroøkonomiske argumenter for, hvorfor den 

økonomiske udvikling i Sverige har overgået den danske. Imidlertid forekommer det 

interessant at rejse spørgsmålet om, hvilken betydning den mere markedsorienterede 

finansieringstradition i Sverige har haft for den økonomiske udvikling. En besvarelse af dette 

spørgsmål ligger dog uden for denne opgaves afgrænsning. 
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4.3.2 Investeringer og opsparing 

I teorien nævnes investering og opsparing som vigtige makroøkonomiske parametre for 

udviklingen af et lands aktiemarked. Tilsvarende finansielle formidlere er aktiemarkedet med 

til at kanalisere opsparing over i investeringsprojekter. I reglen medfører øget investering og 

opsparing, at en større mængde kapital strømmer gennem aktiemarkedet. Som følge deraf 

forventes det, at investering og opsparing er afgørende faktorer for udviklingen af et lands 

aktiemarked. I teorien anvendes investeringskvoten som mål for investering og opsparing. 

Tilsvarende vil bruttoinvesteringerne i Danmark og Sverige i det følgende blive anvendt som 

proxy for investering og opsparing i de to lande. Bruttoinvesteringer er modsat 

nettoinvesteringer opgjort før forbrug af fast realkapital. Idet formålet her at analysere 

mængden af kapital, der flyder gennem aktiemarkedet, og ikke udviklingen i den samlede 

mængde fast realkapital, vurderes bruttoinvesteringerne at være det mest hensigtsmæssige 

mål. Inden der bliver set nærmere på udviklingen i de to lande, er det værd kort at se på den 

nationaløkonomiske sammenhæng mellem BNP og investeringer. Denne sammenhæng kan 

gengives ud fra nationalregnskabsidentiteten: 

            

hvor M angiver import, C angiver forbrug, I angiver investeringer og X angiver eksport. Det 

ses, at såfremt tilgangen øges (venstre side), vil anvendelsen også øges (højre side). Givet, at 

forholdet mellem komponenterne på højre side er nogenlunde fast, vil en stigning i BNP alt 

andet lige også medføre øgede investeringer. Garcia & Liu (1999) fremfører dog, at der ikke 

nødvendigvis vil være en positiv sammenhæng mellem BNP og investeringerne, hvorfor 

målet er medtaget i hans undersøgelse. I det følgende vil denne sammenhæng mellem BNP 

og investeringerne blive undersøgt nærmere for Danmark og Sverige. Indledningsvis kan det 

diskuteres, hvor godt et mål investeringerne i det hele taget er til at forklare udviklingen af et 

lands aktiemarked. Bruttoinvesteringer defineres statistisk som investeringer i 

produktionsmidler med en levetid på over et år. I dette tal indgår eksempelvis investeringer i 

maskiner og inventar, transportmidler, bygninger og anlæg samt boligbyggeri. Det kan 

debatteres, i hvilket omfang investeringer i de nævnte produktionsmidler kan sammenkobles 

med mængden af kapital, der flyder gennem aktiemarkedet. Eksempelvis har investeringer i 

privat boligbyggeri næppe betydning for, hvor velfungerende et lands aktiemarked er. Man 

kan derfor godt forholde sig kritisk til, hvor godt et mål investeringerne i det hele taget er til 

at besvare denne opgaves problemformulering. Eftersom der i teorien påvises en 
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sammenhæng mellem denne variabel og størrelsen af landenes aktiemarkeder, vil det dog 

blive undersøgt, i hvilket omfang det er muligt at identificere en sammenhæng.  

Betragtes først udviklingen i bruttoinvesteringer i de to lande fremgår det af nedenstående 

figur, at udviklingen i begge lande har været positiv over perioden. Det fremgår desuden, at 

udviklingen i bruttoinvesteringerne efter krisen har været vidt forskellig i de to lande. Imens 

krisens indtog har haft en signifikant negativ effekt på bruttoinvesteringerne i såvel Danmark 

som Sverige, har udviklingen efter krisen været betydelig mere positiv i Sverige. 

 

Samlet set kan det konstateres, at bruttoinvesteringerne har været størst i Sverige, og at 

forskellen mellem de to lande er blevet forstørret over perioden. De absolutte 

bruttoinvesteringer kan imidlertid ikke observeres isoleret set. Sveriges større økonomi 

medfører alt andet lige, at der også investeres mere jf. nationalregnskabsidentiteten. Dermed 

vil den mere gunstige udvikling i økonomien i Sverige også bevirke, at bruttoinvesteringerne 

stiger kraftigere. Til at sammenligne investeringsniveauet på tværs af landegrænser anvendes 

derfor investeringskvoten defineret som bruttoinvesteringer i forhold til BNP. Denne variabel 

ses fremstillet i figuren herunder. Betragtes udviklingen i de to lande i stedet ud fra denne 

variabel fremgår det, at der relativt til størrelsen af landenes økonomi, faktisk er blevet 

investeret mindre i Sverige end i Danmark i størstedelen af perioden. Samtidig ses, at 

investeringerne i forhold til BNP har været relativt stabile over perioden. Det mere positive 

billede af investeringsniveauet i Sverige efter krisen fremgår dog også ud fra denne figur. 
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Danskerne har op igennem 00’erne investeret betydeligt i boligmarkedet, primært som følge 

af at den relative pris ved at eje bolig er blevet reduceret gennem fastfrysningen af 

ejendomsbeskatningen. Endvidere er det til diskussion, hvorfor øgede investeringer i private 

ejendomme bør medføre mere veludviklede finansielle markeder. Derfor forekommer det 

interessant at se, hvilken forskel der er i investeringsniveauet mellem de to lande, når 

bruttoinvesteringerne opgøres uden investeringer i boligbyggeri. Herunder ses angivet 

investeringskvoten opgjort uden boliginvesteringer: 
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Betragtes investeringskvoten opgjort uden boliginvesteringer, er der ingen observerbar 

forskel mellem investeringerne i de to lande. Det højere investeringsniveau skyldes dermed, 

at boliginvesteringerne i Danmark har været højere end i Sverige over perioden. Den stabile 

udvikling i investeringerne ses også af ovenstående figur. Dermed tyder det på, at den mere 

positive udvikling i Sverige i de absolutte investeringstal primært kan forklares af en mere 

gunstig udvikling i økonomien. Det ses dog, at investeringsniveauet efter krisen har været 

højere i Sverige. Det fremgår desuden, at forskellen mellem de to lande efter krisen 

forstærkes, når investeringskvoten opgøres uden boliginvesteringer. 

Sammenholdes udviklingen i bruttoinvesteringer i de to lande med udviklingen af 

aktiemarkederne, synes der ikke umiddelbart at være en sammenhæng. I absolutte termer 

investeres der mere i Sverige end i Danmark, og udviklingen har desuden været mere positiv 

end i Danmark. Imidlertid kan dette primært tilskrives en mere positiv udvikling i BNP. 

Betragtes investeringskvoten, ses det, at investeringsniveauet i forhold til BNP ligger stabilt 

over perioden i begge lande. Det ses endvidere, at investeringskvoten faktisk har været større 

i Danmark end i Sverige i årene frem til krisen. Dette skyldes dog primært de investeringer, 

der har været i det danske boligmarked i perioden. Betragtes investeringskvoten uden 

boliginvesteringer, er det nemlig ikke muligt at se en forskel i investeringsniveauet i de to 

lande. Kun i årene efter krisen er investeringskvoten betydeligt højere i Sverige end i 

Danmark. Igen kan rejses hypotesen, om det lave investeringsniveau skyldes, at det post 

finanskrisen i Danmark er blevet sværere at skaffe kapital grundet traditionen for 

bankfinansiering. Sammenfattende kan det konstateres, at der ikke entydigt kan påvises en 

sammenhæng mellem udviklingen af aktiemarkedet og investeringsniveauet i de to lande. 

4.3.3 Likviditet 

Ved likviditet forstås, hvor hurtigt agenter på finansielle markeder kan købe og sælge 

værdipapirer. Likvide markeder giver mulighed for hurtigt og billigt at foretage udskiftninger 

i porteføljer, hvilket reducerer risikoen for investorerne. Likviditet har altså en positiv effekt 

på mængden af tilgængelig risikovillig kapital, og dermed også en betydning for udviklingen 

af et lands aktiemarked. Tidligere i opgaven, blev der set nærmere på omsætningen på 

aktiemarkedet i Danmark og Sverige. Her blev omsætningen, og dermed også likviditeten, 

betragtet som et mål for udviklingen af aktiemarkederne. I dette afsnit vil omsætningen blive 

behandlet som en forklarende faktor snarere end et resultat af en række andre faktorer. 
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Det fremgik af tallene, at omsætningen har været stigende fra 1992 og frem til finanskrisen, 

hvorefter omsætningen har været aftagende i begge lande. Endvidere fremgik det, at 

forskellen mellem omsætningen i de to lande er blevet forstørret i perioden og dette til 

Sveriges fordel. I det følgende vil omsætningen blive dekomponeret på de enkelte 

markedssegmenter, og derudover vil likviditeten på de to markeder blive søgt belyst på 

baggrund af en række andre faktorer. Grundet kravet til detaljeniveauet i data, vil disse 

variable kun blive undersøgt for perioden 2007-2012, hvor det er muligt at få data på 

fondskodeniveau fra Nasdaq OMX Nordic. På trods af, at det ikke er muligt at sammenholde 

udviklingen i likviditeten med udviklingen af aktiemarkederne for hele perioden, forventes 

øvelsen alligevel at være givtigt, idet den bidrager med et indtryk af de nuværende forskelle 

mellem de to lande. 

Herunder ses udviklingen i omsætningshastigheden
9
 for hhv. large cap, mid cap og small cap 

segmenterne gengivet for Danmark og Sverige: 

 

Der ses en negativ udvikling for alle markedssegmenter i begge lande. Det ses endvidere, at 

denne negative udvikling har været mest fremtrædende for de store selskaber i large cap 

segmentet. Sammenlignes omsætningshastigheden for de to lande, fremgår det, at 

omsætningen i alle markedssegmenter er større i Sverige end i Danmark. Derudover ses det, 

at denne forskel er blevet reduceret over de sidste syv år. Generelt kan det dog konstateres, at 

omsætningshastigheden for danske mid cap og small cap selskaber har været omkring 20-30 

                                                 
9
 Ud fra Nasdaq OMX’s definition: (Omsætning i perioden / gnms. markedsværdi i perioden) * (250 / antal dage 

noteret) 
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procentpoint under tilsvarende segmenter i Sverige siden krisen, og at 

omsætningshastigheden for danske mid cap selskaber ligger på niveau med omsætningen i 

svenske small cap selskaber, imens omsætningen i danske large cap selskaber ligger på 

niveau med omsætningen i svenske mid cap selskaber. På trods af, at forskellen mellem de to 

lande indsnævres over perioden, er den relative forskel mellem omsætningshastigheden i 

markedssegmenterne på tværs af landegrænserne ikke uvæsentlig. Det kan altså fastslås, at 

der for en stor del af de danske børsnoterede selskaber er en beskeden omsætning relativt til 

Sverige. 
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For yderligere at analysere omsætningshastigheden på de to markeder vil der nu blive set 

nærmere på fordelingen af denne på grundlag af omsætningsdata på fondskodeniveau. I 

analysen vil der kun blive set på omsætningen af aktier, hvorved warrants, rights m.v. 

udelades. Resultatet for Danmark og Sverige ses præsenteret herover. 

Af ovenstående figurer fremgår den markante forskel i omsætningsniveauet mellem de to 

lande. Betragtes først den nedre kvartil for Danmark, ses det, at for 25 % af de observerede 

fondskoder er omsætningshastigheden under 5 %. Betragtes samme kvartil for de svenske 

data ses en væsentlig højere omsætningshastighed, omend udviklingen har været negativ de 

seneste år. Det ses, at medianen for de observerede data i Danmark ligger stabilt omkring 15 

%, på nær i 2007, hvor omsætningen i begge lande generelt var væsentlig højere. Til 

sammenligning er medianen i Sverige mellem 30 og 50 % i samme periode. Betragtes de 

mest omsatte fondskoder, er det især interessant at bemærke faldet i Sverige, hvor 

omsætningshastigheden i øverste kvartil reduceres væsentligt over perioden. I Danmark 

genfindes den negative udvikling, dog i mindre kraftigt omfang. Analysen af 

omsætningshastigheden på fondskodeniveau bekræfter dermed billedet af en væsentlig lavere 

omsætning på det danske aktiemarked.  

Nasdaq OMX Nordic rapporterer ydermere variablen traded days på fondskodeniveau, 

defineret som antal dage aktien er handlet ud af samlet antal handelsdage. I tabellen herunder 

er opsummeret resultaterne af analysen af disse data.  

 

I øverste række er gengivet hvor mange observationer, der indgår for hvert af de to lande for 

de respektive år. I rækken ud for 100 % er der for hvert land angivet, hvor stor en andel af 

observationerne, hvor traded days er 100 %. Med andre ord angiver denne række hvor stor en 

andel af fondskoderne, der er blevet handlet mindst én gang pr. handelsdag i løbet af det 
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pågældende år. På samme måde angiver rækken efter, hvor stor en andel af fondskoderne, 

som er handlet 75 % af handelsdagene eller mere, og så fremdeles. Det ses, at blot 30 % af de 

danske aktier er blevet handlet hver handelsdag i løbet af de seks år. For Sverige er ca. 60 % 

af aktierne blevet handlet hver handelsdag, og dermed er andelen ca. dobbelt så stor som i 

Danmark. Det ses endvidere, at ca. 30 % af de danske aktier i gennemsnit ikke bliver handlet 

tre ud af fire dage. Til sammenligning er det kun ca. 5 % af de svenske aktier, der er så 

illikvide, at de ikke bliver handlet mere end tre ud af fire handelsdage. Af sidste række 

fremgår det, at mens næsten alle svenske aktier bliver handlet mindst hver anden dag, er det 

ikke tilfældet for knap 20 % af aktierne i Danmark. 

Spreadet for en aktie kan defineres som forskellen mellem bud- og udbudskurs. Det er 

dermed omkostningen ved at købe en aktie, og straks afhænde den igen. Spreadet kan derfor 

også opfattes som et mål for likviditet, idet spreadet på likvide markeder alt andet lige er 

mindre. Det er ikke helt uproblematisk at opgøre spreadet, da bud- og udbudskurser, og 

dermed også spreadet, løbende ændrer sig i løbet af en handelsdag. I det følgende vil der 

blive taget udgangspunkt i det gennemsnitlige spread ved lukketid, eftersom dette mål 

opgives på fondskodeniveau af Nasdaq OMX Nordic
10

. På aktieniveau kan det være 

problematisk at tage udgangspunkt i spreadet ved lukketid, men fordi der her kigges på 

aggregerede data for hele markedet, giver tallet et nogenlunde indtryk af niveauet i de to 

lande.  

  

                                                 
10

 Average closing spread defineres som: (Bid - Ask) / ((Bid + Ask) / 2) 
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Resultaterne af analysen ses gengivet herunder. 

 

 

Det ses først og fremmest, at spreadet er forøget betydeligt i begge lande efter krisens 

indtræden i 2008. Særligt i Danmark er der sket en kraftig stigning i spreadet. I det følgende 

vil der blive lagt vægt på niveauet i de to lande efter krisen. Betragtes den nedre kvartil, ses 

det, at 25 % af de danske fondskoder i 2012 havde et spread på højest 1 %, og at udviklingen 

i spreadet for denne gruppe generelt set har været positiv. I Sverige har der for denne gruppe 

blot været 0,5 % i forskel mellem bud- og udbudskurs i 2012. Dette niveau har været stabilt 
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Sverige, svarende til en forskel i spread på mellem 1,2 – 2,0 procentpoint på tværs af 

landegrænserne. I begge lande har der fra og med 2008 også været en positiv udvikling for 

denne gruppe. Betragtes den fjerdedel af fondskoderne med højest spread, er der stor forskel 

mellem de to lande. I Danmark har denne gruppe efter krisen haft et spread på 4,5 % eller 

derover, imens spreadet for samme gruppe i Sverige har været på 2 % eller derover. Også for 

denne gruppe har der været en positiv udviklingstendens. 

4.3.4 Sammenfatning 

En sammenfatning af de makroøkonomiskes faktorers betydning ses præsenteret herunder: 

 

Ud fra udviklingen i realindkomsten i de to lande er det svært at identificere en sammenhæng 

mellem denne og udviklingen af de to landes aktiemarkeder. Væksten i BNP er stort set 

identisk i de to lande op gennem 90’erne, hvorimod Sveriges økonomi vokser i et helt andet 

tempo i 00’erne. Ses på udviklingen af de to landes aktiemarkeder, er det særligt i 90’erne, at 

det svenske aktiemarked overhaler det danske indenom. Dette kan muligvis indikere, at den 

kausale sammenhæng har været, at aktiemarkedet har været medvirkende til at stimulere den 

økonomiske fremgang. Umiddelbart er der dog intet, der tyder på, at væksten i 

realindkomsten i 90’erne har været en afgørende faktor for udviklingen af det svenske 

aktiemarked. Opfattes investeringsniveauet som en forklarende faktor, er det svært at pege på 

nogen egentlig forskel mellem de to lande, såfremt der ses bort fra investeringer i 

boligbyggeri. Kun efter krisen adskiller Sverige sig markant fra Danmark. Derfor er det heller 

ikke ud fra denne forklarende variabel muligt at slutte nogen sammenhæng med udviklingen 

af de to landes aktiemarkeder. Modsat teorien, hvor der i enkelte lande ikke har været en tæt 

positiv korrelation mellem investeringer og realøkonomien, har investeringskvoten været 

stabil i Danmark og Sverige over perioden. Som forklarende variabel bidrager 

Faktor Udvikling Forklaringsgrad

Indkomst

- Ens vækst i de to lande gennem 1990'erne

- I 00'erne har Sverige dog haft betydelig større 

økonomisk fremgang

 - Dårlig, idet det svenske aktiemarked primært 

distancerer sig fra det danske op gennem 1990'erne, 

hvor den økonomiske vækst i de to lande er ens

Investeringsniveau

 - Ingen nævneværdig forskel mellem 

investeringsniveauet i de to lande

- Efter krisen øges investeringskvoten i Sverige

 - Dårlig, idet investeringsniveauet har været stort set 

ens i begge lande over perioden

Likviditet

 - Omsætningshastigheden er betydeligt lavere i 

Danmark

- En stor del af de danske aktier omsættes ikke hver dag

- Spreadet er højere i Danmark, særligt for de 25 % af 

fondskoderne med højest spread

 - God. Er forskellen mellem de to lande repræsentativ 

for hele perioden, er der ingen tvivl om, at likviditeten 

kan være en forklarende årsag til forskellene mellem de 

to lande
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investeringsniveauet derfor ikke med mere til analysen, end hvad udviklingen i 

realindkomsten har gjort. 

Derimod er likviditeten en parameter, hvor forskellen mellem de to lande er særligt 

fremtrædende. Det fremgår tydeligt af tallene, at omsætningshastigheden for alle 

markedssegmenter har været markant lavere i Danmark siden 2007. Kigges der på, hvor 

mange handelsdage om året de danske aktier omsættes, er der også klar forskel. Det viser sig, 

at kun en tredjedel af de danske aktier bliver handlet hver dag, og at en femtedel i gennemsnit 

kun handles hver anden handelsdag. Til sammenligning handles ca. 60 % af de svenske aktier 

hver dag, imens næsten ingen i gennemsnit handles så sjældent som hver anden dag. I 

forlængelse af omsætningsdataene ses også en markant forskel i spreadet i de to lande, noget 

der i særdeleshed viser sig, når grupperne med relativt højest spread sammenlignes. Desværre 

har der ikke været data tilgængelig til at beregne likviditetsvariablene for hele den 20-årige 

periode. Hvis den nuværende forskel mellem de to lande kan opfattes som værende 

repræsentativ for hele perioden, står det imidlertid klart, at den væsentlige mindre likviditet 

på det danske aktiemarked, med stor sandsynlighed har været en medvirkende faktor til den 

mere negative udvikling i Danmark.  
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4.4 Skat 

Skat påvirker potentielt agenters valg mellem forskellige investeringsalternativer og fremstår 

derfor også som en forklarende faktor for forskelle i udviklingen af aktiemarkeder.  

Hovedvægten i dette afsnit vil blive lagt på investorbeskatningens betydning for 

kapitalstrukturbeslutningen. I teorien bør et selskab tilrettelægge sin kapitalstruktur, således 

at den samlede beskatning af selskabets indkomst minimeres. I denne sammenhæng er 

beskatningen af investorerne relevant, da beskatningsreglerne på investorniveau påvirker den 

skattemæssige fordel ved fremmedkapital på selskabsniveau jf. teoriafsnittet. En analyse af 

dette forudsætter en klarlægning af de relevante investortyper i de to lande. I det følgende vil 

ejerfordelingen på de to aktiemarkeder derfor først blive analyseret for at identificere 

relevante investortyper. Efterfølgende vil der for disse investortyper blive redegjort for både 

nuværende og historiske beskatningsregler. Ud fra den antagelse, at hver relevant 

investortype indskyder hele selskabets kapital, vil det dernæst blive analyseret hvilke 

skattemæssige præferencer disse hver især har haft for den relative fordeling mellem 

fremmedkapital og egenkapital i kapitalstrukturen. Afslutningsvis vil de enkelte 

investortypers præferencer blive sammenfattet på landeniveau for derigennem at vurdere om 

det er muligt at identificere en generel forskel mellem de to lande. Derved ønskes det 

undersøgt om beskatningen på investorniveau har givet et mindre incitament til udstedelse af 

egenkapital i Danmark end i Sverige. 

Slutteligt vil der med udgangspunkt i de identificerede beskatningsregler blive kommenteret 

på forskelle i det generelle beskatningsniveau mellem de to lande samt andre observationer i 

relation til skattelovgivningen med relevans for opgavens problemstilling. 

4.4.1 Relevante investortyper 

Hensigten med det følgende er at klarlægge hvilke investortyper, der er fremtrædende på det 

danske og det svenske aktiemarked. Derigennem kan der drages sammenhænge mellem 

investortypernes skattemæssige præferencer mht. kapitalstruktur og deres relative ejerandel af 

aktiemarkederne. I det følgende bygges videre på den tidligere beskrivelse af udviklingen i 

ejerskabet på de to aktiemarkeder. Betragtes først Danmark, er de fire primære investortyper 

på det danske aktiemarked: Udlandet, ikke-finansielle selskaber, husholdninger og finansielle 

selskaber. Udlandet udgør en betydelig andel af ejermassen på det danske aktiemarked. Den 

stigende udvikling i udlandets ejerskab er en tendens, der især har været fremtrædende siden 

2006. Ifølge gældende dobbeltbeskatningsaftaler tilfalder beskatningsretten af aktieavancer 
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det land, som investor er hjemhørende i (domicillandet), imens beskatningsretten af udbytter 

tilfalder Danmark (kildelandet). Det er et omfattende arbejde at klarlægge den endelige 

beskatning af de udenlandske investorer, idet disse er hjemhørende i mange forskellige lande. 

Sædvanligvis antages det, at de udenlandske investorer er institutionelle investorer, der er 

begunstiget af enten lav eller slet ingen beskatning. I analyseafsnittet vil denne 

investorgruppe også blive behandlet ud fra denne antagelse. 

 

Ses der på indenlandske investorer, er ikke-finansielle selskaber den dominerende 

investorgruppe. Ikke-finansielle selskaber omfatter eksempelvis private aktieselskaber og 

fonde. Historisk har fondsejerskab medført betydelige skattemæssige fordele, hvilket vil blive 

behandlet nærmere i det følgende. Finansielle selskaber omfatter selskaber, der beskæftiger 

sig med finansiel formidling og/eller finansielle hjælpetjenester. I denne kategori findes bl.a. 

monetære finansielle institutioner, forsikringsselskaber og pensionskasser. Hovedparten af 

denne kategori består dog af andre finansielle formidlere, som udgør 10,7 % af den totale 

investormasse. Væsentlige typer af selskaber i denne kategori er investeringsforeninger, 

investeringsselskaber og Lønmodtagernes Dyrtidsfond. Blot 2,2 % er ejet direkte af 

forsikringsselskaber og pensionskasser. En del af pensionsmidlerne er formentlig investeret i 

investeringsforeninger og ligger dermed under andre finansielle formidlere.  

Foruden det statiske billede af ejerfordelingen er det i forhold til opgavens problemstilling 

relevant at undersøge, om der over tid er sket væsentlige ændringer i sammensætningen af 

investormassen for derigennem at drage paralleller mellem udviklingen i skattesystemet og 

udviklingen i ejerskabet på aktiemarkedet. Grundet begrænset datatilgængelighed har det kun 

45,1%

23,8%

15,5%

14,5%

Sammensætning af investorer i Danmark

Udland

Ikke-finansielle 

selskaber
Husholdninger

Finansielle selskaber

Øvrigt

Kilde: Danmarks statistikKilde: Danmarks statistik

(Pr. ultimo 2012)
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været muligt at lave analysen af ejerfordelingen i Danmark for perioden 2002-2012. 

Imidlertid kan det jf. afsnittet om den historiske udvikling i ejerskabet konkluderes, at der 

ikke er sket nogen markante skift i sammensætningen af investorer for denne periode.  

 

Udenlandske investorer spiller ligeledes en central rolle på det svenske aktiemarked, hvilket 

har været en fremtrædende tendens allerede op gennem 90’erne. Efter udlandet er finansielle 

selskaber den største ejer på det svenske aktiemarked. Derefter følger husholdninger og ikke-

finansielle selskaber. I gruppen finansielle selskaber, er det især investeringsforeninger 

(värdepappersfonder) (12 % andel af det svenske aktiemarked), investeringsselskaber 

(investmentbolag) (5 %) og forsikringsselskaber (8 %) som udgør en væsentlig andel. Ses på 

udviklingen over tid, er den mest fremtrædende tendens (foruden stigningen i udenlandsk 

ejerskab), at ikke-finansielle selskabers andel af aktiemarkedet reduceres over perioden, 

imens finansielle selskabers andel af ejerskabet relativt øges. Den positive udvikling i 

finansielle selskabers ejerskab skyldes primært, at andelen af aktier, der ejes gennem 

investeringsforeninger og investeringsselskaber, øges markant over perioden. 

Ovenstående analyse giver et indtryk af hvilke investortyper, der er fremtrædende i de to 

lande. Analysen rejser dog også en række spørgsmål. Eksempelvis er det ikke muligt at 

dekomponere ejergruppen finansielle selskaber, så det ultimative ejerskab af aktierne kan 

afdækkes. I en skattemæssig sammenhæng er det relevant om de finansielle selskabers 

aktieinvesteringer ultimativt ejes af private eller selskaber/fonde, og i fald de ejes af private, 

om disse er investeret i en investeringsforening gennem frie midler eller gennem et 

pensionsdepot. Investeringsforeninger er ikke selvstændige skattesubjekter, og er dermed 

40,3%

12,2%
13,0%

28,8%

Sammensætning af investorer i Sverige

Udland

Ikke-finansielle 

selskaber
Husholdninger

Finansielle selskaber

Øvrigt

Kilde: Svenska statistikbyrån

(Pr. ultimo 2012)
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ikke interessante i en skattemæssig sammenhæng. Derimod er det interessant at undersøge, 

hvilke skatteydere der ultimativt ejer de pågældende investeringsforeningsbeviser. Ud fra 

ovenstående analyse er det ikke muligt at give svar på dette, og derfor kan der ikke 

endegyldigt redegøres for den ultimative ejerskabsfordeling. Foruden de udenlandske 

investorer forekommer det dog rimeligt at antage, at de væsentligste investortyper for hvem 

beskatningsreglerne bør undersøges, er husholdninger, pensionsinvestorer og selskaber/fonde. 

Ved investering gennem frie midler ejer husholdninger ca. 15 % i begge lande. 

Husholdningernes ejerandel er i realiteten højere på grund af deres ultimative ejerskab af 

aktiver investeret gennem finansielle selskaber. Pensionsinvestorer forekommer væsentlige at 

undersøge, idet det antages, at også denne investorgruppe udgør en væsentlig andel af de 

skatteydere, der ultimativt ejer aktierne i de finansielle selskaber. Endeligt forekommer det 

relevant at undersøge beskatningen af ikke-finansielle selskaber i Danmark, eftersom denne 

gruppe har en relativ stor betydning i ejerskabsfordelingen på det danske aktiemarked. På 

dette punkt adskiller Danmark sig væsentligt fra Sverige, og beskatningen af ikke-finansielle 

selskaber i Sverige vil derfor ikke blive undersøgt nærmere.  

4.4.2 Beskatning af investortyper og implikationer for kapitalstrukturbeslutningen 

En gennemgang af ejerskabet på de to aktiemarkeder anskueliggjorde, at følgende 

investortyper er relevante for nærmere analyse: 

 Udenlandske investorer 

 Husholdninger (frie midler) 

 Pensionsinvestorer 

 Ikke-finansielle selskaber i Danmark 

For hver af de nævnte investortyper vil beskatningsreglerne først blive klarlagt, og dernæst 

vil implikationerne af investorbeskatningen blive analyseret. I analysen vil der ikke blive 

skelnet mellem udbytte og kapitalgevinster, idet de under ét opfattes som aktieindkomst. For 

husholdningerne vil det blive antaget, at der ikke er anden kapitalindkomst, end den som 

behandles i analysen. Som input i analysen anvendes selskabsskattesatsen i de to lande over 

perioden
11

.  

                                                 
11

 Der henvises til bilag 1 for et overblik over udviklingen i selskabsbeskatningen 
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4.4.2.1 Udenlandske investorer 

Udlandet udgør en betydelig andel af ejerfordelingen på aktiemarkederne i Danmark og 

Sverige. Da det ikke er mulig at dekomponere denne ejergruppe endeligt, er det heller ikke 

muligt at klarlægge beskatningsreglerne for gruppen. En stor del af denne gruppe er 

institutionelle investorer, der bliver beskattet ens af alle typer selskabsindkomst. Derfor 

antages det, at investorskatter ingen betydning har for denne gruppes præferencer for 

fremmedkapital i kapitalstrukturen. 

4.4.2.2 Husholdninger (frie midler) 

I Danmark beskattes aktieindkomst efter aktieavancebeskatningsloven. Såvel udbytter som 

kapitalgevinster er omfattet af loven, og beskatningen afhænger af størrelsen af gevinsterne. 

Aktieindkomst under progressionsgrænsen på 48.300 kr. (2012) beskattes med 27 %, imens 

aktieindkomst herover beskattes med 42 % (SKAT). Beskatningen foregår i Danmark efter 

realisationsprincippet, hvorved beskatningen falder på tidspunktet, hvor aktierne afhændes. 

Tab på børsnoterede aktier er kildeartsbegrænset, dvs. eventuelle tab kan udelukkende 

modregnes i nutidige eller fremtidige gevinster på børsnoterede aktier. Ovenstående 

beskatningsprincipper er som udgangspunkt gældende uanset om aktierne ejes direkte eller 

gennem en investeringsforening. Beskatningen af investeringsforeninger afhænger af om 

foreningen er udloddende eller akkumulerende. Udloddende investeringsforeninger opgør 

hvert år beskatningen på foreningens aktier og obligationer. Derefter allokeres skatten ud 

blandt medlemmerne ud fra deres respektive ejerandel af foreningen. Derved bliver man 

beskattet, som havde man ejet aktierne selv (transparensprincippet). Akkumulerende 

foreninger udbetaler ikke løbende udbytte til foreningens medlemmer, og bliver derfor ikke 

beskattet på samme måde. For at forenkle analysen antages det imidlertid, at husholdninger, 

der har investeret i aktier gennem en investeringsforening, bliver beskattet, som havde de ejet 

aktierne selv. 

I analyseperioden er der sket to væsentlige lovændringer; i 1993, og senest i 2006, hvor den 

nuværende aktieavancebeskatningslov blev vedtaget. Betragtes først lovgivningen inden 

1993, var udgangspunktet den første aktieavancebeskatningslov af 1981. Princippet var 

dengang, at avancer og tab på aktier, hvor ejertiden oversteg tre år, var skattefrie, mens alle 

avancer på ’korttidsaktier’ blev beskattet som kapitalindkomst. I 1993 skete der en væsentlig 

omlægning af beskatningen af gevinster på aktier. Skattefriheden ved salg af aktier, hvor 

ejertiden oversteg tre år, blev skærpet, således at denne skattefrihed nu kun var gældende for 

beholdninger af børsnoterede aktier over en løbende indekseret beløbsgrænse, der i 
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udgangspunktet blev fastsat til 100.000 kr. Beskatningen af beholdninger over dette beløb 

blev herefter beskattet som aktieindkomst med de førnævnte skattesatser afhængig af 

gevinsternes størrelse. I modsætning til de nuværende regler, kunne tab til modregning i 

gevinster maksimalt fremføres i fem år. Aktieindkomst på ’korttidsaktier’ blev fortsat 

beskattet som kapitalindkomst. Som det fremgår af tabellen herunder, var beskatningen af 

’korttidsaktier’ væsentlig hårdere end beskatningen af større aktiebeholdninger (Amby, 

2003). 

 

I 2006 indførtes den gældende aktieavancebeskatningslov. Hovedformålet med denne 

lovændring var at forenkle de relativt komplekse regler for beskatning af aktieindkomst for 

derved at fremme befolkningens aktiekultur. Væsentligste ændringer var en total afskaffelse 

af skattefriheden for aktier med ejertid over tre år, og aktieindkomst beskattes nu ikke 

længere som kapitalindkomst. Derimod indførtes det, at alle gevinster og tab af aktier skulle 

beskattes som aktieindkomst ved de i tabellen angivne satser.  

I Sverige medregnes kapitalgevinster og udbytter på aktier som kapitalindkomst. 

Beskatningen af gevinster på aktier følger dermed præcis samme principper som 

beskatningen af eksempelvis renteindtægter, og der er dermed ikke en afgrænsning mellem 

Neg.

Kapitalindkomst

Max Min Max Min Max

1992 45,0 30,0 58,1 52,1 52,1 100.000

1993 40,0 30,0 58,2 52,2 52,2 103.000

1994 40,0 30,0 61,8 44,8 49,3 103.800

1995 40,0 30,0 62,1 43,6 48,6 106.600

1996 40,0 25,0 62,7 43,1 48,1 107.300

1997 40,0 25,0 60,7 41,9 47,9 110.200

1998 40,0 25,0 58,7 40,4 46,4 113.300

1999 40,0 25,0 59,7 40,1 40,1 117.300

2000 40,0 25,0 59,7 39,8 36,3 121.400

2001 43,0 28,0 59,7 39,5 33,2 125.100

2002 43,0 28,0 59,7 38,8 33,3 129.500

2003 43,0 28,0 59,7 38,8 33,3 133.700

2004 43,0 28,0 59,7 38,8 33,3 136.600

2005 43,0 28,0 59,7 38,8 33,3 -

2006 43,0 28,0 59,7 38,8 33,3 -

2007 45,0 28,0 59,7 38,8 33,3 -

2008 45,0 28,0 59,7 39,0 33,6 -

2009 45,0 28,0 59,6 38,6 33,6 -

2010 42,0 28,0 50,2 37,3 33,6 -

2011 42,0 28,0 48,2 37,3 33,7 -

2012 42,0 27,0 46,2 37,3 32,7 -

Aktieindkomst
Pos.

kapitalindkomst
Beløbsgrænse, 

aktier ejet over 3 

år

Note 1: Fra 2000 og frem til afskaffelsen af ejertidsreglen har det været muligt for 

ægtefæller at kombinere de angivne beløbsgrænser, således beløbsgrænsen for ægtefæller 

har været det dobbelte af de angivne beløb

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af satser opgivet af Skatteministeriet

Udvikling i beskatning af aktieindkomst og 

kapitalindkomst i Danmark
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kapitalindkomst og aktieindkomst, som det er tilfældet i Danmark. Beskatningen af denne 

kapitalindkomst er 30 %. Tab modregnes først i samtlige kapitalgevinster. Såfremt dette giver 

et nettotab, er 70 % af nettotabet fradragsberettiget i kommune-, statslig indkomstskat samt 

ejendomsafgifter og –skatter
12

. For de første 100.000 indrømmes et fradrag på 30 %, imens 

der over dette beløb indrømmes et fradrag på 21 % af nettotabet. En væsentlig fordel ved det 

svenske skattesystem sammenlignet med Danmark er dermed, at fradragsretten for tab på 

aktier ikke er kildeartsbegrænset. På samme måde som i Danmark beskattes 

investeringsforeninger efter nøjagtig samme principper som aktieindkomst. Dermed vil 

beskatningen af aktier ejet med frie midler og gennem investeringsforeninger blive analyseret 

under ét (Skatteverket).  

I et historisk perspektiv har de nuværende skattesatser sine rødder i 'Århundradets 

skattereform', som er den populære betegnelse for den gennemgribende ændring af det 

svenske skattesystem, der fandt sted i perioden 1990-1991. Med indførelsen af 

skattereformen blev skatten på arbejde nedsat væsentligt. For at kompensere for det tabte 

skatteprovenu, indførtes en særskilt beskatning af kapitalindkomst på 30 %, ud fra de 

principper som stadig er gældende i dag (Skatteverket). De relativt simple beskatningsregler 

for kapitalindkomst i Sverige har således været gældende over hele analyseperioden. 

Foruden de traditionelle muligheder for investering gennem frie midler, har svenskerne 

historisk haft mulighed for at investere skattebegunstiget gennem såkaldte allemansfonde. 

Disse blev introduceret i 1984 med det formål at øge den svenske befolknings incitament til 

opsparing. Som privat investor kunne man ved investering gennem en allemansfond helt 

slippe for beskatning af kapitalgevinster. Imidlertid var der fastsat en grænse på, hvor meget 

der maksimalt kunne indbetales til fondene. I 1991 var denne grænse fastsat til SEK 2.000 kr. 

pr. måned. Med skattereformen i 1991 indførtes beskatning på 20 % af fondenes 

kapitalgevinster, og der var dermed fortsat en skattebegunstigelse af allemansfondene, 

eftersom den generelle beskatning af kapitalgevinster var 30 %. Denne skattesubsidiering 

fortsatte helt frem til 1997, hvor skattebegunstigelsen endeligt blev afskaffet. Investorerne 

kunne vælge at investere formuen i obligationer på en opsparingskonto eller i aktier gennem 

en aktiebaseret fond. Frem til 1997 var der yderligere den restriktion, at fondene kun måtte 

investere i svenske aktier (The Swedish Investment Fund Association). 

                                                 
12

 Den gennemsnitlige kommuneskat var i 2012 31,6 % (Statistiska centralbyrån). Derudover betales 

statsligindkomstskat på 20 % for indkomst i intervallet 401.100 - 574.300 SEK, og 25 % for indkomst derover  
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Implikationer af investorbeskatningen 

For husholdningerne kan der ikke fastlægges én skattesats for gruppen som helhed. 

Kapitalindkomst afhænger af personlig indkomst, herunder erhvervsindkomst, imens 

aktieindkomst afhænger af kapitalgevinsterne/udbytternes størrelse. Analysen afhænger 

dermed i høj grad af hvilke forudsætninger, der lægges til grund for investors skattesatser. Ud 

fra en selskabsskatteprocent på Tc = 25 % (2012) ses herunder præsenteret investorskatternes 

betydning afhængig af de nuværende minimale/maksimale skattesatser for aktieindkomst Te 

og kapitalindkomst Tp: 

 

Tallene angiver, hvor mange gange større 1 kr. selskabsindkomst før skat bliver efter skat, 

hvis den udbetales som indkomst til långiverne frem for aktionærerne. Ud fra Te = 42 % og 

Tp = 46,2 % bliver 1 kr. selskabsindkomst før skat til (1-0,462) · 1 kr. = 0,538 kr. eller (1-

0,25)·(1-0,42) · 1 kr. = 0,435 kr. efter skat afhængig af om den udbetales til indskyderne af 

fremmedkapital eller egenkapital. Dermed er en 1 kr. selskabsindkomst før skat 0,538 kr. / 

0,435 kr. = 1,24 gange større efter skat, når den udbetales til indskyderne af fremmedkapital. 

Som det fremgår af tabellen ovenfor har private, der investerer gennem frie midler overordnet 

en skattemæssig præference for en høj andel af fremmedkapital i kapitalstrukturen. Derved 

minimeres den samlede skat betalt på selskabets indkomst. Incitamentet til fremmedkapital er 

størst for investorer med store aktiebeholdninger, og deraf store aktiegevinster. For hver 1 kr. 

indtægter i selskabet betales 25 % i selskabsskat, og 42 % i skat af aktieindkomst dvs. efter 

skat er der 0,44 kr. tilbage. Det ses af tabellen, at de investorer, som skattemæssigt befinder 

sig i øverste højre hjørne af tabellen, vil være indifferente om selskabet finansierer sig med 

fremmedkapital eller egenkapital. For denne gruppe ophæver skatteulempen på 

investorniveau skattefordelen af fremmedkapital på selskabsniveau. Det kan konkluderes, at 1 

kr. indkomst før skat er mellem 0,98 - 1,44 gange større efter skat, når den udbetales til 

indskyderne af fremmedkapital i stedet for indskyderne af egenkapital, hvis der tages 

udgangspunkt i de nuværende beskatningsregler for husholdningerne. I realiteten er 

37,3% 46,2%

27% 1,15x 0,98x

42% 1,44x 1,24x

T p

T e

Kilde: Egen tilvirkning
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beskatningen af aktieindkomst nok lavere, da investorerne som følge af 

realisationsbeskatningen kan reducere den effektive skattesats til under de angivne satser. 

Dette modvirker naturligvis præferencen for fremmedkapital. Overordnet synes det dog 

rimeligt at konkludere, at husholdningerne ud fra de nuværende skatteregler har præferencer 

for høje andele af fremmedkapital. 

Analyseres de skattemæssige incitamenter ud fra skatteregler før 2006, ses det, at der også 

her har været skattemæssige argumenter for høje fremmedkapitalandele. En væsentlig forskel 

fra de gældende regler er skelnen mellem kortidsaktier og langtidsaktier. Ud fra de tidligere 

skatteregler kan dermed identificeres tre typer af investorer afhængig af ejertiden:  

1) Investoren, som har solgt ud af aktiebeholdningen inden tre års ejertid, og er blevet 

beskattet ens af aktieindkomst og kapitalindkomst 

2) Investoren, med en aktiebeholdning under 100.000 kr. ejet over tre år, og som har 

været helt fritaget for beskatning 

3) Investoren, med en aktiebeholdning over 100.000 kr. ejet over tre år, er blevet 

beskattet efter satserne for aktieindkomst 

For 1) har investorbeskatningen ikke haft betydning, idet Te = Tp. For 2) har præferencerne 

været for lave fremmedkapitalandele, da (1-Te ) · (1-Tc) > (1- Tp)  (1-Tc) > (1- Tp) eftersom 

Tc < Tp i hele perioden 1992-2006 uanset hvilken marginalsats for kapitalindkomst, der 

lægges til grund for analysen. Kapitalstruktur præferencerne for investor 3) er vanskelige at 

sige noget håndgribeligt om, da de maksimale/minimale skattesatser ændres væsentligt over 

perioden. Afhængig af forudsætningerne kan den skattemæssige fordel af fremmedkapital i 

perioden beregnes til mellem 0,75 - 1,53x
13

. For en investor som 3), der endvidere har betalt 

laveste skattesats på aktieindkomst og højeste marginale skattesats af kapitalindkomst, har 

der over perioden været en skattemæssige ulempe ved fremmedkapitalsfinansiering. Denne 

investor er kendetegnet ved en aktiebeholdning med en værdi over beløbsgrænsen, en ejertid 

over tre år, lave gevinster på porteføljen og samtidig en høj personlig indkomst. Givet disse 

lidt atypiske karakteristika synes denne investor ikke at være særlig repræsentativ. Ses bort 

fra denne, er den relative fordel af gæld mellem 0,94 - 1,53x, og dermed ikke langt fra hvad 

der blev konkluderet på baggrund af de nuværende regler. 

                                                 
13

 Se bilag 2 for et overblik over beregningerne 
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Det er vanskeligt at sige, hvilken af de ovenstående investortyper, der i historisk 

sammenhæng har været repræsentativ for investorgruppen som helhed. Som følge af friheden 

til at vente med at afhænde aktierne til efter tre år samt det betydelige skattemæssige 

argument for at gøre dette, må det formodes, at en væsentlig del af husholdningerne er blevet 

beskattet efter reglerne for de sidste to investortyper. For 2) har præferencerne været for lave 

fremmedkapitalandele, imens de skattemæssige præferencer for 3) har været meget lig de 

præferencer, den nuværende skattelovgivning tilsiger. Sammenfattende kan det dermed siges, 

at skattesystemet giver husholdningerne præferencer for høje andele af fremmedkapital i 

kapitalstrukturen, og at disse præferencer i et historisk perspektiv har været mindre, end det 

er tilfældet i dag, idet en del af investorerne har været helt fraholdt for beskatning af 

aktieavancer. 

Analysen af det svenske skattesystem er dejlig nem. Under hele perioden er såvel 

obligationsafkast som aktieafkast blevet beskattet med en fast sats på 30 %. Denne sats har 

været gældende for alle investorer med frie midler, uafhængig af de pågældendes indkomst. 

Dermed er den relative fordel af fremmedkapital reduceret til specialtilfældet Tc = Tp, hvor 

investorskatter i teorien er uden betydning for selskabets kapitalstruktur.  

4.4.2.3 Pensionsinvestorer 

I Danmark beskattes pensionsinvestorer med den såkaldte pensionsafkastbeskatning (PAL-

skat) indført i 2001. Den historiske udvikling i beskatningen af pensionsafkast ses gengivet 

herunder: 

 

Beskatningen af løbende pensionsafkast blev indført i 1984 med vedtagelsen af 

realrenteafgiftsloven. Den løbende pensionsafkastbeskatning omfattede i lang tid blot 

obligationsafkast, imens aktieafkast var helt fritaget for beskatning. Fra 1998 blev også 

aktieafkast underlagt en beskatning på 5 %. Til og med 1999 var de angivne satser i tabellen 

variable. Fra og med 2000 blev disse erstattet af faste satser på hhv. 26,8 % og 5 %. Kort tid 

Afgiftsår/indkomstår 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   2001 -

 2011
2012

Sats for obligationsafkast m.v. 53,5 51,3 47,1 44,1 35,8 33,8 26,8

Sats for aktieafkast m.v. - - - - 5 5 5

Pensionsafkast beskatningen 1994-2012

Note: T il obligationsafkast medregnes eksempelvis afkast af obligationer, pantebreve og fast ejendom. Til aktieafkast medregnes eksempelvis afkast af aktier, anparter, 

andelsbeviser og indeksobligationer

Kilde: Gengivelse af tabel fra Skatteministeriets hjemmeside

15 15,3
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efter blev med virkning fra 2001 indført en fast beskatning på 15 % af al pensionsafkast. 

Senest er denne skattesats fra og med 2012 sat op til 15,3 %. 

Det svenske pensionssystem ligner det danske pensionssystem ved at være opbygget omkring 

en privat og en offentlig del. Det svenske system adskiller sig imidlertid fra det danske ved, at 

en større del af pensionen består af den offentlige del, end det er tilfældet i Danmark. Hvert år 

optjenes retten til 18,5 % af den skattepligtige indkomst (allmänna pensionen). Af disse kan 

blot 2,5 % administreres af skatteyder selv (premiepensionen). Der betales ingen skat på 

pensionsopsparingen i den tid, der spares op. Den private del består dels af firmapensioner 

(tjänstepension) aftalt gennem kollektive overenskomster. Herudover kan der tegnes private 

kapitalpensioner m.v. på samme måde som Danmark. Disse er dog væsentlig mindre udbredt 

grundet den større del, der dækkes gennem det offentlige (Pensionsmyndigheten). Heller ikke 

på private og firma pensionsopsparinger bliver der betalt skat af det løbende afkast. Der 

betales blot en ’schablonskatt’ 1. januar hvert år, fastsat som den gennemsnitlige 

statslånerente året inden, ganget med 15 %. For 2012, har ’schablonskatten’ udgjort ca. 0,23 

%, og grundet dennes ringe betydning vil den blive udeladt i den følgende analyse 

(Fondmarknaden) 

Det bemærkes, at ovenstående gennemgang af skattesystemet udelukkende har forholdt sig til 

den løbende beskatning af pensionsmidler, idet fokus her er på den relative beskatning af 

forskellige kapitalformer. 

Implikationer af investorbeskatningen 

En dansk pensionsinvestors skattemæssige præferencer for kapitalstruktur har ændret sig 

markant over analyseperioden.  

 

Ud fra de gældende skatteregler betyder den identiske beskatning af alle former for løbende 

afkast, at investorskatter er irrelevante for pensionsinvestorens præferencer for 

fremmedkapital. Ses på de historiske skatteregler for pensionsinvestorer, har dette imidlertid 

ikke været tilfældet. Gennem en årrække har aktieafkast været fritaget for beskatning, når 

Afgiftsår/indkomstår 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
   2001 -

 2011
2012

Relativ skattemæssig fordel af 

fremmedkapital
0,7x 0,7x 0,8x 0,8x 1,0x 1,0x 1,1x Irrelevant Irrelevant

Fordel ved fremmedkapitalsfinansiering ud fra pensionsinvestoren

Kilde: Egen tilvirkning
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investeringen var foretaget gennem et pensionsdepot. Gennem 90'erne har pensionsinvestoren 

altså haft en betydelig skattemæssig ulempe ved høje andele af fremmedkapital i 

kapitalstrukturen. Denne ulempe har dog været faldende gennem 90’erne og fra indførelsen 

af realrenteafgiften på aktieindkomst i 1998 og indtil 2000, har denne investortype ikke 

længere haft nogen skattemæssige præferencer for henholdsvis fremmed- eller egenkapital, 

idet skatteulempen på investorniveau har neutraliseret skattefordelen ved fremmedkapital på 

selskabsniveau. Fra og med indførelsen af PAL beskatningen i 2001 har beskatningen på 

investorniveau været irrelevant for pensionsinvestorens kapitalstrukturpræferencer. 

Sammenfattende er udviklingen altså gået fra præferencer for lave fremmedkapitalandele, til 

neutralitet og nu til irrelevans. 

I Sverige udgør den offentlige del af pensionen en større del, end det er tilfældet i Danmark. 

Denne del bliver ikke beskattet løbende, idet der er tale om, at man optjener en ret til en 

pensionsydelse senere i livet, lignende folkepensionen i Danmark. Al løbende afkast af firma 

og private pensionsordninger bliver imidlertid heller ikke beskattet. Investorskatter både er og 

har dermed været irrelevante for svenske pensionsinvestorers præferencer for kapitalstruktur. 

4.4.2.4 Ikke-finansielle selskaber i Danmark 

Udgangspunktet i den nuværende danske skattelovgivning er, at fonde og aktieselskaber 

beskattes efter de samme principper. Såvel aktieselskaber som fonde er derfor omfattet af 

aktieavancebeskatningsloven. Beskatningen af aktiebeholdninger for disse ikke-finansielle 

selskaber afhænger af ejerandelen. Ejes der over 10 %, er der ingen skattepligt, imens 

gevinster og tab på porteføljeaktier modsat skal medtages ved opgørelsen af den 

skattepligtige indkomst. Foruden disse generelle regler, har fonde en skattemæssig fordel i 

forhold til traditionelle selskabsformer. Fonde kan helt undgå beskatning, såfremt en del af 

overskuddet uddeles til almenvelgørende eller vedtægtsmæssige formål
14

. Denne 

skattemæssige fordel har dog ikke relevans i forhold til den følgende analyse, idet den ikke 

skattebegunstiger bestemte typer af investorindkomst. 

Historisk har beskatningen af selskabers aktieindkomst ikke blot været afhængig af ejerandel, 

men også af ejertid tilsvarende reglerne for husholdningerne. Før 2006 var aktier ejet længere 

end tre år skattefrie uanset ejerandel, imens aktier ejet kortere tid kun var skattefrie såfremt 

der ikke var tale om porteføljeaktier (Møller, 2006). 

                                                 
14

 Fondsbeskatningsloven §§ 3 og 4 samt Aktieavancebeskatningsloven §§ 6 og 8 
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Det fremføres ofte, at dansk erhvervsstruktur er karakteriseret ved udbredt fondsejerskab. 

Fondsejerskabet genfindes også i de børsnoterede virksomheder. Eksempelvis er A.P. Møller, 

Carlsberg, Lundbeck, Novo og Tryg alle ultimativt ejet af en fond. En mulig forklaring på 

udbredelsen af fondsejerskab i Danmark skal findes i beskatningsreglerne af fonde inden 

1987. Fondes indtægter blev i hovedparten af tilfældene ikke beskattet, og der var dermed et 

væsentligt skatteincitament til at drive virksomhed under fondsejerskab for derved at opnå en 

højere forretning af en eventuel finansiel formue. Udbytter og avancer fra aktier og anparter 

var skattefrie, så længe disse ikke var erhvervet i næringsøjemed. Med skattereformen i 1987 

bortfaldt skattefriheden for fonde. Gennemførelsen af skattereformen i 1987 medførte, at 

erhvervsdrivende fonde sidenhen i store træk beskattes på samme måde som aktieselskaber. 

Derved er det skattemæssige incitament til at omdanne til fondsejerskab reduceret væsentligt.  

Implikationer af investorbeskatningen 

En ikke uvæsentlig del af de ikke-finansielle selskaber er selskaber, der ultimativt er ejet af 

erhvervsdrivende fonde. Et kig ned gennem det ledende danske aktieindeks C20 Cap viser, at 

omtrent halvdelen af selskaberne ultimativt er ejet af en fond. I nogle tilfælde ejer fondene 

blot unoteret aktiekapital (Novo Nordisk), imens de i andre tilfælde ejer en andel af den 

noterede kapital. En sammentælling viser, at de bagvedliggende fonde for A.P. Møller 

Mærsk, Carlsberg, Coloplast, Lundbeck og Tryg tilsammen ejer børsnoterede aktier for ca. 

150 mia. kr. (ultimo 2012). Grundet deres kontrollerende ejerandel har disse ikke nogle 

skattemæssige præferencer for, hvordan kapitalstrukturen skal sammensættes, da 

beskatningen foregår på koncernniveau. Det samme er tilfældet for øvrige ikke-finansielle 

selskaber. 

De selskaber eller fonde, som ikke har en kontrollerende ejerandel, bliver beskattet af 

kapitalgevinster og udbytter fra porteføljeselskabet. Eftersom al indkomst imidlertid beskattes 

med selskabsskattesatsen har investorskatter heller ikke nogen betydning for denne 

investorgruppe. Det forekommer endvidere vanskeligt at finde argumenter for, at et selskab 

skulle have skattemæssige præferencer for fremmedkapital. Det pågældende selskab kan 

opnå fuldt fradrag for renteudgifter, på samme vilkår som det selskab, det har aktier i. 

Sammenfattende kan det dermed konkluderes, at investorskatter ikke påvirker ikke-

finansielle selskabers præferencer for kapitalstruktur. 
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4.4.3 Sammenfatning  

Et sammendrag af konklusionerne fra ovenstående analyse ses præsenteret i tabellen 

herunder: 

 

For hovedparten af investorgrupperne har investorskatter været irrelevante for 

tilrettelæggelsen af kapitalstrukturen. Det svenske skattesystem har grundlæggende ikke 

skelnet mellem indkomst udbetalt til långiverne og aktionærerne. Dette princip har været 

gældende i hele perioden, og dermed har investorskatter i teorien været uden betydning for, 

hvordan svenske selskaber har sammensat kapitalstrukturen. Vendes blikket mod Danmark, 

har det samme været tilfældet for de største investorgrupper. For udenlandske og ikke-

finansielle selskaber er investorskatter irrelevante, både i dag og ud fra de historiske 

skatteregler. Betragtes de uprofessionelle investorer adskiller Danmark sig imidlertid fra 

Sverige. Ud fra de nuværende skatteregler har husholdningerne præferencer for, at 

kapitalstrukturen primært udgøres af fremmedkapital. Historisk har skattereglerne dog givet 

incitament til egenkapital for de investorer, der har haft mindre aktiebeholdninger, og som 

derved har været helt fritaget for beskatning. Dermed synes udviklingen i beskatningen for 

husholdningerne at medføre faldende præferencer for egenkapital i kapitalstrukturen. For 

pensionsinvestoren er udviklingen gået fra præferencer for lave fremmedkapital andele til 

neutralitet til irrelevans. Idet afkastet af aktier i pensionsdepot har været fritaget for 

beskatning op gennem 90'erne, har pensionsinvestoren haft en skattemæssig ulempe ved høje 

andele af fremmedkapital i kapitalstrukturen. Efter indførelsen af PAL-beskatningen fra og 

med 2001 beskattes al løbende indkomst ens for pensionsinvestoren, og dermed er 

beskatningen ikke længere relevant for pensionsinvestorens præferencer for kapitalstruktur. 

Nuværende Udvikling

Udlandet Irrelevant Irrelevant Irrelevant

Ikke-finansielle selskaber Irrelevant Irrelevant -

Husholdninger Fremmedkapital
Egenkapital/fremmedkapital -> 

fremmedkapital
Irrelevant

Pensionsinvestor Irrelevant
Egenkapital -> Neutralitet -> 

Irrelevant
Irrelevant

Skattemæssige præferencer efter investortype

Danmark
SverigeInvestortype
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Sammenfattende har investorskatter været irrelevante i Sverige, imens der ud fra udviklingen 

for visse investorgrupper i Danmark kan identificeres en tendens imod, at selskaber i mindre 

grad bør finansiere sig med egenkapital i dag end tidligere. 

4.4.4 Øvrige observationer 

Hidtil har tilgangen været at analysere den relative skattemæssige fordel ved egenkapital og 

fremmedkapital. En anden mulig tilgang er at undersøge, om beskatningen af alle 

kapitalformer generelt har været hårdere i Danmark end i Sverige, og der derved har været 

mindre incitament til opsparing. Med baggrund i de allerede identificerede investortyper 

forekommer det ikke interessant at undersøge udenlandske investorer og ikke-finansielle 

selskaber nærmere. Disse har enten været fritaget for beskatning, eller også har der, jævnfør 

selskabsskatteprocenten i de to lande, kun været marginal forskel på tværs af landegrænserne. 

For pensionsinvestoren er der vid forskel på de to landes skattesystemer. En analyse af 

beskatningen af pensionsinvestorer kræver imidlertid en analyse af, hvordan skattesystemet i 

de to lande generelt har tilskyndet til opsparing til alderdommen. I Danmark opnås 

eksempelvis fradrag ved indskud på en pensionsordning, imens skatten så først betales ved 

udbetaling. Denne del af skattesystemet kunne udelades af foregående analyse, idet fokus her 

var på den relative beskatning af kapitalformer. Grundet denne yderlige skattemæssige 

kompleksitet samt det faktum, at der generelt er forskel på pensionssystemet i de to lande, da 

en større del bæres af det offentlige i Sverige, vil incitamentet til opsparing i 

pensionsordninger ikke blive undersøgt nærmere. Derimod forekommer det interessant at 

undersøge beskatningen af husholdninger, idet der her er stor forskel på beskatningen i de to 

lande.  

De svenske allemansfonde har som nævnt været fuldstændig fritaget for beskatning i de 

første år efter deres introduktion. Senere hen blev dette modificeret, så disse i stedet blot blev 

beskattet mere lempeligt end anden kapitalindkomst. En stor del af 80'erne og 90'erne har 

svenske husholdninger dermed kunne investere deres frie midler i finansielle aktiver på 

gunstige skattemæssige vilkår. Endvidere har allemansfondene indtil skattefriheden blev 

afskaffet i slutningen 90'erne haft forbud mod at investere i udenlandske aktier. For danske 

skatteydere har der ikke direkte været mulighed for at investere i skattebegunstigede fonde. 

Der kan dog argumenteres for, at det danske skattesystem også har tilbudt husholdningerne 

skattefrihed ved investering i aktier gennem fritagelsen af beskatning af gevinster på aktier 

ejet over tre år. På samme måde som svenske opsparerere kun havde mulighed for at 

indskyde et vist månedligt beløb i de skattebegunstigede allemansfonde, gjaldt skattefriheden 



Daniel Illum Dalegaard Det danske aktiemarked 1992-2012  

Peter Lyngvig Beck Larsen - En komparativ analyse 1. august 2013 

 95 

i Danmark også kun for aktiebeholdninger under et vist beløb. Hensigten har muligvis været 

den samme: Gunstige skattemæssige vilkår for private med henblik på at tilskynde til 

opsparing i finansielle aktiver. 3-års reglen har rødder i traditionen i den danske 

skattelovgivning for at beskatte spekulationsgevinster. En dansk investor har historisk haft 

betydelige skattemæssige incitamenter for ikke at sælge ud af aktieporteføljen inden tre år, og 

disse skattemæssige incitamenter har formentlig i størstedelen af tilfældene vejet tungere end 

øvrige rationelle økonomiske argumenter for at sælge ud af porteføljen. Endvidere har også 

beløbsgrænsen været en vanskelig størrelse at forholde sig til. Steg ens aktiebeholdning, så 

beløbsgrænsen blev overskredet, var beholdningen ikke fritaget for beskatning, såfremt 

værdien af denne faldt under grænsen igen, idet skattefriheden så først genindtrådte efter tre 

år.  

En anden afgørende forskel mellem de to landes skattesystemer finder man i behandlingen af 

tab. I Danmark har tab på børsnoterede aktier traditionelt set kun kunne modregnes i årets 

eller fremtidige gevinster på børsnoterede aktier. Ud fra de nuværende regler kan tab 

fremføres ubegrænset, men historisk har tab maksimalt kunne fremføres i fem år. I Sverige 

kan en væsentlig del af tabene modregnes i skat på arbejdsindkomst. Med en gennemsnitlig 

kommuneskatteprocent på 31,6 % er der hvert år en væsentlig skatteudgift, som eventuelle 

tab kan fradrages i. Fradragene for tab på aktieindkomst i Sverige er dermed mere 

håndgribelige end i Danmark, hvor man som investor er afhængig af fremtidig gevinst på 

aktieporteføljen. Dette er i særdeleshed et problem ved store tab, eksempelvis ved konkurs. 

Selvom der i begge landes skattesystemer i udgangspunktet er symmetri mellem 

beskatningen af gevinster og tab, betyder principperne for opnåelsen af fradrag dermed, at 

beskatningen ikke er helt så symmetrisk i Danmark som i Sverige. Indretningen af det 

svenske skattesystem medfører, at den svenske stat alt andet lige bærer en større andel af 

tabet relativt til beskatningen af gevinster.  

Endeligt har beskatningsniveauet generelt været højere i Danmark. Under 

progressionsgrænsen beskattes gevinster med lige under 30 % i Danmark, mens beskatningen 

i Sverige har udgjort 30 % i hele perioden. For mindre investorer har beskatningen af 

aktieindkomst dermed været stort set ens. For større investorer har beskatningen imidlertid 

været markant højere i Danmark, idet gevinster over progressionsgrænsen er blevet beskattet 

med 42-43 %. For velhavende husholdninger har det dermed været dyrt at investere formuen 

i aktier. Disse vil typisk først have betalt en høj skat af arbejdsindkomst, og er efterfølgende 
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blevet beskattet hårdt af eventuelle gevinster på aktier. Det svenske skattesystem har ikke på 

samme måde skelnet mellem størrelsen af investorernes aktiebeholdninger. 

Samlet set kan det altså konkluderes, at beskatningen af husholdninger har været betydelig 

mere lempelig i Sverige end i Danmark.  
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4.5 Delkonklusion 

De ovenstående afsnit har analyseret hver af de søjler, der blev identificeret i teorien. Først og 

fremmest blev corporate governance parametrene analyseret, og det viste sig, at Danmark og 

Sverige er kendetegnet ved store ligheder i corporate governance, lovrammer og evnen til at 

håndhæve loven. De specifikke faktorer, der blev fremhævet i La Porta's anti-director indeks 

viste sig ligeledes at være ens for de to lande, hvor begge scorede fire ud fem mulige i 

indekset. Det generelle billede der tegnede sig i analysen var, at både Danmark og Sverige 

har en høj grad af aktionærbeskyttelse, og at der igennem analyseperioden er foretaget tiltag 

for at styrke aktionærernes stilling yderligere. Således har begge lande implementeret 

corporate governance kodekser, der forpligter selskaberne til at følge en række anbefalinger 

om god selskabsledelse efter et ”følg eller forklar” princip. Gennem perioden er 

aktionærernes stilling dermed styrket, mens kravene til rapportering og oplysninger fra 

selskaberne som følge heraf ligeledes er øget. 

Den næste teoretiske søjle, der blev analyseret, var de finansielle formidlere. Sammenstilling 

mellem Danmark og Sverige viste, at de to lande også på denne parameter har betydelige 

lighedstræk. Med undtagelse af pengemængden i forhold til BNP og rentemarginalen, var 

målene kendetegnet ved at være på samme niveau, og ved i høj grad at have fulgt den samme 

udvikling historisk. Forskellen i pengemængden viste sig, at skyldes de to landes forskellige 

mulighed for at regulere pengepolitikken og Danmarks fastkurspolitik overfor euroen, mens 

den højere rentemarginal i Danmark snarere skulle ses som udtryk for forskelle i 

indtjeningsmodellen mellem de to landes banker. I det store hele altså ikke forskelle, der gav 

anledning til at konkludere, at der skulle være en væsentlig forskel i udvikling og 

funktionalitet af de to landes finansielle formidlere.  

Som den tredje teoretiske søjle blev makroøkonomiske faktorer belyst. Ud fra teorien anvises 

realindkomst, investeringer og likviditet som forklarende makroøkonomiske faktorer for 

udviklingen af et lands aktiemarked. En analyse af udviklingen i realindkomst i Danmark og 

Sverige afslørede, at der op gennem 90'erne har været minimal forskel på udviklingen i de to 

lande, mens svensk økonomi derimod har oplevet højere vækstrater op gennem 00'erne. En 

sammenligning af investeringsniveauet viste, at de to lande er relativt ens over hele perioden 

ud fra denne parameter, såfremt der ses bort fra investeringer i boligbyggeri. Hverken 

realindkomst eller investeringsniveau synes derfor at kunne forklare forskellene mellem 

udviklingen af aktiemarkederne. Derimod fremstod der en klar forskel mellem de to lande, 
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når likviditeten blev analyseret. Det fremgik, at omsætningshastigheden generelt er væsentlig 

lavere i Danmark end i Sverige, og at en ikke ubetydelig del af de danske aktier i gennemsnit 

ikke handles på daglig basis. Den lave omsætning afspejler sig i spreadet i de to lande. For 

danske aktier blev observeret et væsentligt højere spread end i Sverige, et billede der især 

tegnede sig for de grupper med relativt højest spread. Af makroøkonomiske faktorer synes 

likviditeten dermed at være den mest udslagsgivende faktor. Grundet manglende data har det 

imidlertid ikke været muligt at foretage en detaljeret analyse af likviditeten for hele perioden. 

Som den fjerde teoretiske søjle blev skattesystemet i de to lande analyseret med henblik på at 

vurdere, i hvilket omfang investorbeskatningen har givet mindre incitament til at udstede 

egenkapital i Danmark. På grundlag af ejerfordelingen på de to markeder blev udenlandske 

investorer, husholdninger (frie midler), pensionsinvestoren og ikke-finansielle selskaber i 

Danmark identificeret som relevante investortyper i de to lande. En analyse af de respektive 

investortypers præferencer for sammensætningen af kapitalstrukturen påviste, at mens 

investorskatter i høj grad har været irrelevante i Sverige, har husholdningerne og 

pensionsinvestorer i Danmark haft skattemæssige præferencer for lave egenkapitalandele. 

Endvidere betyder udviklingen i beskatningsreglerne, at incitamenterne for egenkapital er 

blevet reduceret over perioden. Særligt for pensionsinvestoren er dette tilfældet, idet denne 

investor op gennem 90'erne har været helt fritaget for beskatning. Endvidere blev det 

observeret, at svenske husholdninger har haft mulighed for at investere en andel af deres 

formue i skattebegunstigede allemansfonde, som har været afholdt fra at investere i 

udenlandske aktier. Afslutningsvis, har beskatningsniveauet for husholdningerne generelt 

været lavere i Sverige samtidig med at fradragsretten for tab for husholdningerne nemmere 

materialiseres end i Danmark.  
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5 Diskussion 

Ovenstående afsnit har med udgangspunkt i teorien analyseret rammerne for det danske og 

svenske aktiemarked. I det følgende vil de væsentligste faktorer sættes i sammenhæng for at 

opnå et holistisk syn på problemstillingen. På baggrund af dette helhedsbillede vil en 

diskussion omkring relationerne mellem de teoretiske søjler foregå. Afsnittet afsluttes med en 

refleksion omkring, hvilke undersøgelser, der yderligere kunne være foretaget for at belyse 

problemstillingen. 

Analysen afslørede en række lighedspunkter mellem de to lande. Samtidig fremhævede både 

den deskriptive skildring og analysen dog, at der består grundlæggende forskelle mellem 

disse. Således har Sverige været kendetegnet ved en udpræget højere aktivitet i tilgang og 

afgang af selskaber fra børsen over analyseperioden. Dette har i særdeleshed gjort sig 

gældende gennem 90’erne, hvor O-liste selskaber tegnede sig for størstedelen af den store 

tilgang på Stockholmsbørsen. En udvikling som Danmark ikke har oplevet. I den samme 

periode oplever Sverige tilmed, at omsætningen på aktiemarkedet generelt stiger markant 

mere, end det er tilfældet i Danmark. Den lavere aktivitet i Danmark bevirker, at 

transaktionsomkostningerne forøges, hvilket kommer til udtryk gennem en betydelig lavere 

likviditet og et deraf følgende højere spread. For en ikke uvæsentlig del af de danske 

selskaber betyder dette, at der i perioder er hele handelsdage, hvor deres aktier end ikke 

omsættes. Tendensen påvirker især de mindre aktier, hvor det øgede spread er særligt udtalt. 

Parallelt hermed noteres en tendens til, at den samlede markedsværdi i Danmark i stadig 

større omfang koncentrerer sig omkring de største selskaber. Dette understreges af, at der i 

begge lande opleves en betydelig tilgang af udenlandsk kapital gennem perioden. I Sveriges 

tilfælde sker dette i starten af perioden, mens Danmark først oplever denne udvikling fra 

2006 og frem. På trods af den øgede opmærksomhed fra udlandet fortsætter den negative 

udvikling i de mindre selskabers likviditet, og dette tyder således på, at de udenlandske 

investorer primært fokuserer deres opmærksomhed på de store selskaber, hvor der er en 

højere omsætning, et lavere spread, og dermed en nemmere og billigere mulighed for at skille 

sig af med aktierne igen. 

Disse observationer efterlader et indtryk af, at det danske aktiemarked er mindre 

velfungerende end det svenske, og at det i særlig grad er de små selskaber i Danmark, der er 

påvirket af den negative udvikling. Mens lav omsætning og højt spread har bevirket, at de 

institutionelle investorer har rettet et øget fokus mod de store aktier, er effekten blevet 
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forstærket af, at private investorer har stået overfor et skattesystem, der har beskattet 

aktiegevinster hårdt, og samtidig været ganske komplekst for private investorer at 

gennemskue.  

5.1.1 Diskussion af analysens resultater 

Af analyseafsnittet fremgik det, at der historisk har været væsentlige forskelle mellem 

beskatningen af aktieinvestorer i Danmark og Sverige. 

I 1984 blev i Sverige introduceret allemansfondene. Disse fonde gav privatinvestorer 

mulighed for skattefrit at investere deres opsparede midler i aktier. Fondene måtte til gengæld 

ikke investere i aktier udenfor landets grænser. I 1990, blot seks år efter indførelsen af 

fondene, fandtes der i alt 1,7 millioner allemansfond konti i Sverige. I starten af 90'erne blev 

skattebegunstigelsen reduceret, således at beskatningen kun udgjorde halvdelen af 

beskatningen af den traditionelle kapitalbeskatning. Fra 1997 afskaffedes 

skattebegunstigelsen af allemansfondene helt, samtidig med, at der blev åbnet op for 

muligheden for at investere i udenlandske aktier. På trods af dette, er befolkningen sidenhen 

fortsat med at investere i aktiemarkedet, idet fondene for mange private blev en mulighed for 

at stifte bekendtskab med aktiemarkedet (The Swedish Investment Fund Association). Det 

fremstår derfor uomtvisteligt, at allemandsfondene har haft en afgørende rolle i udviklingen 

af den svenske aktiekultur de sidste 20 år. Kombinationen af skattefrihed og restriktionerne 

om udelukkende at måtte investere i svenske aktier forekommer derfor som et oplagt bidrag 

til forklaringen af den positive udvikling i antallet af selskaber gennem 90'erne . 

I skarp kontrast hertil står de historiske beskatningsregler for danske husholdninger. For de 

investorer, som har solgt ud af aktiebeholdningen inden tre år, er gevinsterne blevet beskattet 

som kapitalindkomst. Grundet den høje marginale skattesats for kapitalindkomst over 

perioden, har der for husholdningerne været et betydeligt skattemæssigt incitament til ikke at 

sælge ud af aktiebeholdningen inden tre år. Aktiebeholdninger ejet over tre år har enten været 

fritaget for beskatning eller blevet beskattet med skattesatser lig de nuværende. Eftersom 

skattefriheden var afhængig af aktiebeholdningens markedsværdi, har man som investor 

imidlertid ikke haft en håndfast skattesats at forholde sig til. Afhængig af udviklingen på 

aktiemarkedet, har gevinsterne enten været skattefri eller blevet beskattet med de gældende 

satser for aktieindkomst. Reglerne kompliceredes yderligere af, at såfremt beholdningen steg 

over beløbsgrænsen, og kort efter faldt under denne igen, skulle den samlede 
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beholdningsværdi være under beløbsgrænsen i mindst tre år, før der igen kunne sælges 

skattefrit. 

En dansk husholdning har endvidere været afhængig af fremtidige gevinster på porteføljen 

for at kunne opnå fradrag for et eventuelt tab. Tab kan i dag fremføres ubegrænset, men 

historisk har tab maksimalt kunne fremføres til modregning i fem år. Den faktiske fradragsret 

for tab har dermed befundet sig mellem 0 % og de gældende skattesatser, afhængig af hvor 

stor en del af tabene, investor har kunne modregne i gevinster. For svenske investorer har det 

ikke været muligt at fremføre tab på porteføljen. Tab har først skulle modregnes i årets 

gevinster. I det omfang at tabene ikke har kunne rummes i gevinsterne, har det været muligt 

at opnå fradrag for den overskydende del i anden skattepligtig indkomst. Af 70 % af det 

overskydende tab har 30 % kunne modregnes i skat på arbejdsindkomst. Samlet har 70 % 

· 30 % = 21 % af den andel af tab, der ikke har kunne modregnes i anden kapitalindkomst, 

altså kunne modregnes i skat på eksempelvis arbejdsindkomst. Givet, at der har været en 

skattepligtig arbejdsindkomst at modregne i, har fradragsretten dermed udgjort et sted mellem 

21 - 30 %, alt efter hvor stor en del af tabene, investor har kunne modregne i henholdsvis 

anden kapitalindkomst og anden skattepligtig indkomst. Selvom der i Sverige har været en 

risiko for at miste fradragsretten for tab, har der omvendt været en meget håndgribelig 

fradragsmulighed gennem modregning af tab i anden skattepligtig indkomst. Til 

sammenligning har fradragsretten i Danmark i højere grad været en fugl på taget, idet man 

som investor har været afhængig af fremtidige gevinster på børsnoterede aktier. 

Ovenstående analyse udstiller på fin vis kompleksiteten i de historiske skatteregler i 

Danmark. Som privat investor har det langt hen af vejen været vanskeligt blot at forholde sig 

rationelt til, hvilken skattesats en eventuel gevinst blev beskattet med. Skattesatsen har 

nemlig været afhængig af ejertid, værdien af aktiebeholdningen og størrelsen af gevinsten. 

Endvidere har man, i det tilfælde aktierne er blevet solgt inden tre år, skulle forholde sig til 

ens marginale beskatning af kapitalindkomst, som har været afhængig af den personlige 

indkomst. Alt i alt har der altså været fire ubekendte faktorer i spil. Selv for en skatteekspert 

med komplet indsigt i reglerne har det været en udfordring at klarlægge den endelige 

beskatning. I skarp kontrast hertil står de simple svenske beskatningsregler for aktieindkomst. 

Kompleksiteten i reglerne har formentlig afholdt en del investorer fra at investere i aktier. 

Dette skal ses i lyset af, at aktieinvesteringer for de fleste i forvejen har været et ukendt land 

forbundet med mange usikkerhedselementer. Der kan dermed argumenteres for, at det danske 

skattesystem ikke har været fordrende for aktiekulturen i Danmark. 
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En væsentlig ubekendt faktor i de historiske skatteregler er 3-års reglen. Denne regel har som 

tidligere nævnt sin rod i den danske tradition for beskatning af spekulationsgevinster og 

friholdelse af gevinster på anlægsinvesteringer. Grundlæggende er tanken bag denne regel, at 

en kortsigtet jagt på profit skal beskattes. Omfattet af reglen har som nævnt været private 

investorer. Endvidere har også ikke-finansielle selskaber været omfattet af reglerne og 

således har en ikke udebetydelig del af det danske aktiemarked haft stærke skattemæssige 

incitamenter til ikke at sælge ud af aktiebeholdningen inden tre år. Reglen har den 

uhensigtsmæssighed, at man som investor kan have stærke skattemæssige incitamenter for 

ikke at gøre noget, der ellers er økonomisk rationelt. Ud fra teorien om effektive markeder 

bestemmes prisen på et aktiv på grundlag af den information, der er tilgængelig for 

investorerne. Investorerne vil løbende købe og sælge en given aktie, alt efter hvad de mener, 

aktien er værd. Såfremt en overvejende del sælger aktien, er dette en indikation af, at aktien 

er mindre værd end den aktuelle kurs afspejler. Problemet med 3-års reglen har været, at 

nogle investorer har haft et stærkt skattemæssigt incitament til ikke at sælge deres aktier. 

Dermed vil disse investorer ikke sælge ud af deres aktiebeholdning, selvom de faktisk mener, 

at kursen er for høj. Alt andet lige, kan der altså argumenteres for, at 3-års reglen i hvert fald 

ikke har påvirket kursdannelsen på det danske aktiemarked positivt. Hvorvidt reglen reelt har 

haft betydning for kursdannelsen, er i realiteten svært at vurdere. For de største børsnoterede 

aktier har betydningen af 3-års reglen for kursdannelsen nok været beskeden, eftersom disse 

primært ejes af professionelle investorer, som ikke har været omfattet af reglen. For de 

mindre børsnoterede aktier består ejermassen i mindre grad af professionelle investorer. En 

væsentlig andel af ejerskabet af de mindre børsnoterede aktier har sandsynligvis været 

investorer omfattet af 3-års reglen. Dermed må det forventes, at effekten på kursdannelsen 

har været mest udtalt for de mindre aktier. 

Omsætningstallene for de to lande over hele perioden viste generelt en højere omsætning i 

Sverige end i Danmark. Særligt op gennem 90'erne er både niveauet og udviklingen i 

aktiviteten på det svenske aktiemarked markant højere end i Danmark. I 00'erne udvikler 

omsætningen i de to lande sig i grove træk ens, men der ses stadig en væsentlig højere 

aktivitet i den svenske omsætningsstatistik. Det forekommer besnærende at se en 

sammenhæng mellem den lavere aktivitet på det danske aktiemarked og 3-års reglen. Det 

synes imidlertid ikke rimeligt at drage en parallel mellem denne regel og 

omsætningsstatistikken for hele markedet, da de uprofessionelle investorer omfattet af reglen 

har spillet en mindre rolle i det store billede. Imidlertid er det interessant at forholde sig til, 
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hvilke forskelle, der kan observeres for de mindre aktier. Desværre har data ikke muliggjort 

en sådan analyse for hele perioden. Således har det kun været muligt at dekomponere 

omsætningsstatistikken fra og med 2007. Analysen efterlod et billede af en generelt faldende 

omsætning for alle markedssegmenter i begge lande. En interessant observation var den 

betydeligt lavere omsætningshastighed for de mindst omsatte aktier i Danmark samt det 

faktum, at en femtedel af de danske aktier i gennemsnit ikke en gang handles hver anden dag. 

Som et resultat af den lavere omsætning ses endvidere et betydeligt højere spread i Danmark. 

Igen er forskellen mellem de to lande mest udtalt, hvis grupperne med relativt højest spread 

sammenholdes. Den detaljerede analyse af omsætningsstatistikken er blevet foretaget fra og 

med 2007, hvor 3-års reglen ikke længere har været gældende. Mod det argument at 3-års 

reglen har haft en afgørende betydning for den lavere omsætning for de mindre aktier i 

Danmark, kan derfor fremføres, at denne forskel naturligvis burde være mindre udtalt, når nu 

reglen er blevet afskaffet. Omvendt kan det fremføres, at omsætningsstatistikken viser 

efterdønningerne af en langvarig periode med en uhensigtsmæssig skattelovgivning. Reglen 

har været medvirkende til at skabe et usundt børsmiljø for små og mellemstore virksomheder, 

og fremstår derfor som en mulig forklaring på den mindre aktive aktiekultur i Danmark.  

For private har der foruden opsparing gennem frie midler været mulighed for at spare op i 

aktiemarkedet gennem et pensionsdepot. Idet pensionsopsparing i mindre grad bæres af det 

offentlige i Danmark end i Sverige, synes det oplagt at diskutere, hvorvidt danskernes 

mulighed for at investere i aktier gennem et pensionsdepot har været mere lempelig end 

under investering med frie midler. Betragtes beskatningsniveauet af løbende afkast i 

pensionsdepot relativt til frie midler over perioden, må dette siges at være tilfældet. Betragtes 

udviklingen i beskatningen af aktieafkast i pensionsdepot over perioden, kan det imidlertid 

konkluderes, at denne er blevet mindre venligt overfor aktieinvesteringer. Fra at have været 

fuldstændig fritaget for beskatning i starten af 90'erne, er aktieafkast op gennem 00'erne 

blevet beskattet med 15 %. I Sverige har beskatningen af pensionsinvestorerne i realiteten 

været fraværende. Samlet synes det altså rimeligt at konkludere, at pensionsbeskatningen i 

mindre grad tilskynder til investering i aktier i dag end tidligere.  

Eftersom skattesystemet umiddelbart synes at tilskynde til investering i aktier gennem 

pensionsdepot fremfor frie midler, forekommer pensionssystemet endvidere som en mulig 

forklaring på den lave interesse for små aktier i Danmark. I det omfang, at pensionsinvestoren 

har overladt forvaltningen af depotet til pensionsselskabet, synes det rimeligt at konkludere, 

at midlerne ikke vil blive investeret i små aktier. For en porteføljemanager forekommer disse 



Daniel Illum Dalegaard Det danske aktiemarked 1992-2012  

Peter Lyngvig Beck Larsen - En komparativ analyse 1. august 2013 

 104 

ikke som interessante investeringsobjekter, da den beskedne handel medfører betydelige 

handelsomkostninger samt risikoen for ikke at kunne sælge aktierne igen. En højere grad af 

investering i aktier gennem pensionsdepot, vil derfor alt andet lige medføre, at der investeres 

mindre i de små aktier på aktiemarkedet. 

Den mindre aktive aktiekultur i Danmark har ligeledes medført en række andre negative 

følgevirkninger for de små aktier. Sideløbende med en lavere omsætning og et højere spread, 

må især de mindre aktier notere en mærkbart lavere opmærksomhed end de store aktier. 

Betragtes nedenstående figur over analytikerdækning, ses det, at de aktier, der befinder sig i 

small og mid cap segmenterne, får betydelig mindre opmærksomhed i Danmark. I Sverige 

dækkes 57 % af disse aktier af mindst én aktieanalytiker. I Danmark gør dette sig kun 

gældende for 33 % af aktierne i samme segmenter. Dette betyder, at der i realiteten er 67 % af 

de mindre danske aktier, der slet ikke analyseres og tilvejebringes oplysninger omkring fra 

professionelle analytikere.  

 

Teoriafsnittet fremhævede netop de finansielle formidlere, som en aktør, der undersøger og 

overvåger attraktive investeringer for investorerne. Denne overvågning bidrager til 

effektiviteten af kapitalmarkedet, idet gennemsigtigheden omkring selskaberne øges, og 

prisfastsættelsen dermed sker mere korrekt. Det faktum, at størstedelen af de små danske 

aktier slet ikke har analysedækning, øger dermed risikoen for, at prisdannelsen i de mindre 
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aktier ikke er retvisende, og medvirker samtidig til, at færre investorer er villige til at handle 

med aktierne. En modsat slutning vil være, at den lavere omsætning og effektivitet skal ses 

som følge af den manglende analysedækning, snarere end som en årsag hertil. Således vil der 

kunne argumenteres for, at den lavere effektivitet blandt de finansielle formidlere har 

bevirket, at der er en væsentligt lavere aktivitet i de mindre aktier grundet det dårligere 

oplysningsgrundlag. Et sådan ræsonnement forekommer dog ikke meningsfuldt, idet 

analysedækning vil følge de aktier, hvor der er potentiel omsætning, og dermed potentiel 

kommission for en børsmægler. Den manglende analysedækning skal altså sandsynligvis ses 

som en konsekvens af de mekanismer, der nedsætter omsætningen og likviditeten i de mindre 

aktier, og fremstår dermed som en del af den negative spiral, der udspiller sig omkring de 

små danske børsnoterede aktier.  

Imens de børsnoterede selskaber på den ene side oplever udfordrende rammebetingelser for 

handlen med deres aktier, møder de på den anden side stadig større krav fra investorerne. 

Dette fremgik af opgavens corporate governance analyse, hvor der blev observeret en klar 

tendens til, at selskaberne mødes af mere vidtgående krav til, hvad der skal rapporteres om. 

Teorien fandt, at et større fokus på corporate governance, oplysning af aktionærerne og 

aktionærbeskyttelse generelt var korreleret med et mere veludviklet aktiemarked. Imidlertid 

står det dog også klart, at denne udvikling øger kravene til selskaberne, hvilket eksempelvis 

kommer til udtryk gennem Nørby-udvalgets rapport om god selskabsledelse. Selvom denne i 

princippet kun indeholder anbefalinger, hviler der alligevel en forpligtelse på selskaberne i 

form af ”følg eller forklar”-princippet. Det faktum, at Nasdaq OMX Nordic har indarbejdet 

dette princip i deres regler for udstedere af aktier, gør, at selskaberne i højere grad bliver 

tvunget til at tage stilling til en række faktorer i rapporteringen. Det er i denne sammenhæng 

en central observation, at det ikke er omkostningsfrit for et selskab at følge anbefalingerne for 

god selskabsledelse. I praksis betyder dette en ikke uvæsentlig indsats fra de fleste selskabers 

side for at sikre, at der konstant leves op til disse. Ofte involveres advokater, der kan bistå 

ledelsen i at opstille compliance-programmer og løbende rådgive, om hvorvidt kravene 

opfyldes, således at der kan rapporteres herom til investorerne. Selskabernes valg mellem at 

følge anbefalingerne, eller forklare hvorfor dette ikke gøres, må i praksis vurderes som en 

svær balance. Et selskab, der vælger ikke at følge anbefalingerne vil hurtigt kunne drages i 

tvivl om, hvorvidt der forsøges at skjule noget, eller ikke handles i aktionærernes interesser. 

Således skal de forklaringer, der står i stedet for at følge af anbefalingerne, være særdeles 

velbegrundede, hvis selskabet vil undgå tvivlsspørgsmål og en deraf følgende usikkerhed 
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omkring aktien. I realiteten vurderes det derfor altovervejende sandsynligt, at de fleste 

selskaber vil bestræbe sig på at følge de gældende anbefalinger. Bistand fra advokater, og den 

tid, der fragår ledelsen for løbende at tage hensyn til disse faktorer, må vurderes at udgøre 

væsentlige direkte og indirekte omkostninger. Mens disse omkostninger lettere absorberes i 

de største børsnoterede selskaber, fylder kravene relativt mere i omkostningsstrukturen hos et 

mindre selskab. Det fremstår dermed paradoksalt, at de selskaber, der tilsyneladende lider 

hårdest under investorernes faldende interesse, samtidig er dem, der har de relativt største 

omkostninger ved at skulle leve op til de øgede informationskrav fra investorerne.  

5.1.2 Overvejelser om yderligere undersøgelser 

I besvarelsen af opgavens problemformulering har den overordnede struktur dannet klare 

rammer for processen. Som nævnt indledningsvis har dette resulteret i en række 

begrænsninger for opgaven og visse ting, opgaven har måttet afgrænses fra at behandle. Som 

et naturligt led i analysearbejdet har der dog rejst sig spørgsmål og vist sig interessante 

vinkler på problemformuleringen, der ligeledes grundet den fastlagte struktur, ikke er blevet 

forfulgt. I det følgende vil disse overvejelser blive skildret for at anskueliggøre, at en 

anderledes tilgang til problemstillingen muligvis kunne have bidraget med anden og brugbar 

viden. 

Først og fremmest er en væsentlig betragtning, at der i opgavens besvarelse har været 

fokuseret udelukkende på Sverige som sammenligningsgrundlag. Valget af Sverige blev 

foretaget på baggrund af indledende undersøgelser, der fandt en betydelig større tilgang af 

selskaber på det svenske aktiemarked. Idet de to lande i høj grad deler en række 

karakteristika, herunder geografisk placering, økonomisk udvikling, kultur og traditioner, 

forekom Sverige som et naturligt grundlag at sammenligne Danmark med. I en betragtning af 

de foreliggende resultater er det således klart, at en sammenligning med et andet land kunne 

have givet anledning til andre konklusioner. En alternativ tilgang ville eksempelvis have 

inddraget et større antal sammenlignelige lande for herved at minimere de landespecifikke 

faktorer, der påvirker resultaterne. En sådan undersøgelse ville imidlertid ikke have tilladt 

samme detaljegrad i behandlingen af de enkelte faktorer. Ydermere vil det være vanskeligt at 

identificere lande, der i samme grad ligner Danmark.  

En anden betydelig faktor er, at der i behandlingen udelukkende har været fokuseret på 

børsnoterede selskaber. I en forlængelse heraf kunne en interessant undersøgelse være at 

betragte den generelle erhvervssammensætning i de to lande. Koncentrationen af henholdsvis 
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store og små selskaber kunne muligvis bidrage til at forstå, hvorfor flere selskaber er blevet 

børsnoteret i Sverige i gennem perioden. I praksis vil en sådan øvelse dog kompliceres af, at 

der ikke altid eksisterer tilgængelige regnskabsinformationer. Ydermere er en anden 

væsentlig udfordring ved en sådan undersøgelse, at en simpel screening på omsætning i 

selskaberne ikke vil give et reelt billede af, hvor store de respektive selskaber potentielt vil 

være på aktiemarkedet. Da dette vil kræve en teoretiske værdiansættelse af egenkapitalen i 

hvert selskab, der undersøges, synes en sådan undersøgelse i praksis svært udførlig.  

I forlængelse af ovenstående fremstår en generel undersøgelse af dynamikken mellem store 

og små selskaber på aktiemarkedet interessant. Dette bestyrkes yderligere af de slutninger, 

der er draget i nærværende opgaves diskussionsafsnit. Her fremstår især de mindre danske 

aktier, som værende hårdt ramt af lav omsætning, likviditet og højt spread, imens de mindre 

svenske aktier klarer sig relativt bedre. En hypotese kunne være, at større aktiemarkeder 

tiltrækker flere investorer, og at disse investorers interesse for de største selskaber har en 

positiv afsmitning på interessen for de mindre selskaber. Målet vil således være at undersøge, 

om et velfungerende aktiemarked forudsætter en vis kritisk masse. En sådan undersøgelse 

kunne eksempelvis have inddraget en international sammenligning i et forsøg på at klarlægge 

størrelsen af denne kritiske masse og for en betragtning af de selskaber, der målt på 

markedsværdi befinder sig i den nederste kvartil af markedet. En sådan undersøgelse ville 

kunne bidrage til at forstå, hvorvidt der er en generel tendens til, at handlen med de mindre 

aktier i høj grad er drevet af private indenlandske investorer eller denne er et resultat af den 

absolutte størrelse af aktiemarkedet. En sådan kendsgerning ville underbygge de slutninger, 

der blev draget i sammenhængen mellem skattesystemet i Danmark, private investorer og den 

lave aktivitet i de mindre børsnoterede selskaber.  

I opgavens diskussionsafsnit blev det fremhævet, at de øgede krav til corporate governance 

samtidig medfører øgede omkostninger for selskaberne. I lyset heraf forekommer de øgede 

omkostninger, der er forbundet med at være børsnoteret, en interessant vinkel at undersøge. 

Da Nasdaq OMX Nordic administrerer fondsbørserne i både Sverige og Danmark, er de 

direkte omkostninger ens i de to lande. Imidlertid ville en analyse af, hvor store indirekte 

omkostninger, der er forbundet hermed være relevant. En sådan analyse ville give et indblik i, 

om mindre danske selskaber generelt oplever et højere omkostningsniveau end de svenske. 

Dette være sig eksempelvis den tid, ledelsen må afse til at tage sig af aktionærpleje, corporate 

governance og lignende. En opgørelse af de indirekte omkostninger vil i praksis være en 

udfordring, idet en overvejende del af disse omkostninger ikke er decideret målbare. 
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I forarbejdet til nærværende opgave blev ligeledes diskuteret muligheden for at inddrage 

betragtninger fra relevante parter i en børsnoteringsproces. Eksempelvis ville interviews med 

institutionelle investorer, corporate finance-rådgivere og private equity fonde have bidraget 

til at belyse problemstillingen. Ligesom interviews med ledelsen i selskaber, der har valgt at 

lade sig børsnotere, selskaber, der har aflyst børsnoteringer, og selskaber, der har ladet sig 

afnotere ligeledes ville kunne give indsigt i problemstillingen. En central aktør kunne 

ydermere findes i Nasdaq OMX Nordic. Nasdaq OMX Nordic er et datterselskab af Nasdaq, 

som selv er noteret på børsen i USA. Selskabet skal altså selv generere et afkast til sine 

aktionærer, og har dermed en interesse i at lade flest mulige selskaber børsnotere for at 

maksimere indtægterne. Jagten på profit skal dog samtidig balanceres med krav fra 

myndigheder, der tilsikrer, at investorerne har tillid til overvågningen og ’kvaliteten’ af de 

børsnoterede selskaber. Et problem ved en sådan undersøgelse er imidlertid, at den vil være 

funderet på en lang række subjektive udsagn, som i større eller mindre grad er repræsentativt 

for det store billede. Til trods for, at inddragelse af førstehåndskilder kunne have bidraget til 

enten at støtte eller anfægte nærværende opgaves konklusioner, er dette ikke fundet 

retfærdiggjort grundet opgavens struktur. 
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6 Konklusion 

Hovedformålet med denne kandidatafhandling har været at undersøge, hvorfor der sker et 

nettofald i antallet af danske børsnoterede selskaber i perioden 1992-2012. Besvarelsen af 

problemformuleringen har taget udgangspunkt i fire teoretiske søjler: Corporate governance, 

finansielle formidlere, makroøkonomiske faktorer og skat. De første tre søjler blev 

identificeret på grundlag af den akademiske litteraturs bidrag til spørgsmålet om, hvad der 

forklarer udviklingen af et lands aktiemarked, imens den sidste blev udvalgt ud fra 

kapitalstrukturteorien. Sverige blev valgt som et relevant sammenligningsland, idet det 

svenske aktiemarked har oplevet en markant fremgang i antallet af selskaber de sidste 20 år. 

De fire teoretiske søjler dannede efterfølgende udgangspunkt for en komparativ analyse af 

Danmark og Sverige med henblik på at vurdere, i hvilket omfang disse kan forklare den 

modsatrettede udvikling i de to lande. 

Analysen viste, at de to lande er relativt ens, når de sammenlignes ud fra corporate 

governance og finansielle formidlere. Begge lande har i løbet af perioden indført initiativer til 

at fremme corporate governance. Endvidere fremstår de finansielle formidlere i begge lande 

meget veludviklede. På grundlag af makroøkonomiske faktorer blev der imidlertid 

identificeret en væsentlig forskel mellem de to lande, idet likviditeten på det danske 

aktiemarked er betydeligt lavere end på det svenske aktiemarked. Det fremgik, at en ikke 

uvæsentlig del af de danske aktier i gennemsnit ikke bliver handlet hver handelsdag, og at 

spreadet generelt er højere i Danmark. Disse forskelle var mest udtalte for de mindst omsatte 

aktier. Afslutningsvis viste sammenligningen mellem de to landes skattesystemer væsentlige 

forskelle. En undersøgelse af investorbeskatningen konstaterede, at husholdninger og 

pensionsinvestorer i Danmark generelt har haft præferencer for lave andele af egenkapital i 

kapitalstrukturen, imens investorbeskatningen har været irrelevant for investorernes 

præferencer for kapitalstruktur i Sverige. Det blev påpeget, at de danske beskatningsregler for 

husholdninger historisk har været væsentlige mere komplekse end de tilsvarende svenske. 

Samtidig viste udviklingen i beskatningen af danske pensionsinvestorer en tendens mod 

hårdere beskatning af aktiegevinster. Til sammenligning har skattereglerne i Sverige været 

væsentlige simplere, kombineret med at den generelle beskatning af aktiegevinster har været 

lavere. Slutteligt har svenske private haft muligheden for at investere skattefrit i aktier 

gennem såkaldte allemansfonde. 
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I en vurdering af hvorfor Danmark har set en nettoafgang i antallet af børsnoterede selskaber, 

må samspillet mellem alle de fire teoretiske søjler tages i betragtning. Først og fremmest har 

den væsentlige forskel i beskatningen af aktieinvestorer i Danmark og Sverige medført store 

forskelle i aktiekulturen i de to lande. Allemansfondene har gjort det nemt og skattemæssigt 

attraktivt at investere, og har været med til at lære den svenske befolkning at investere i 

aktier. Modsat har kompleksiteten i de danske skatteregler historisk gjort investering i aktier 

svært gennemskueligt for private danske investorer, der har måtte forholde sig til flere 

ubekendte faktorer for blot at fastlægge skattesatsen. En væsentlig ubekendt faktor har været 

3-års reglen, som har givet såvel private som selskaber et incitament til ikke at handle 

rationelt og deltage aktivt på markedet. De manglende incitamenter til at handle i Danmark 

har ligeledes præget omsætningen, hvor især aktiviteten i de mindre selskaber har lidt under 

den mindre veludviklede aktiekultur. Samtidig har det danske skattesystem tilskyndet til 

opsparing gennem pensionsdepot frem for frie midler, hvilket har svækket interessen for de 

mindre aktier yderligere, idet den lave omsætning i disse aktier har gjort dem uinteressante 

for institutionelle investorer. Den manglende interesse for de mindre danske aktier har 

derudover bevirket, at det ikke er rentabelt for de finansielle formidlere at have 

analytikerdækning på disse aktier, hvilket yderligere har forstærket den negative spiral. 

Samlet set må de rammebetingelser, der befinder sig omkring det danske aktiemarked, 

konkluderes at have gjort det omstændigt og kompliceret for investorerne at investere i aktier. 

De ugunstige danske rammebetingelser har haft den følgevirkning, at det har været mindre 

attraktivt at være børsnoteret virksomhed i Danmark, noget der især har gjort sig gældende 

for de mindre selskaber. Samtidig har de stigende krav til corporate governance skærpet 

rapporteringskravene til selskaberne. På det grundlag må det konkluderes, at nettoafgangen af 

børsnoterede selskaber i Danmark skal ses i lyset af dårligere rammebetingelser og skærpede 

rapporteringskrav. 
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8 Bilag 

8.1 Bilag 1: Udvikling i selskabsbeskatningen 
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Kilde: Skatteministeriet og Skatteverket

Udvikling i selskabsbeskatningen
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8.2 Bilag 2: Udvikling i skattemæssigfordel af 

fremmedkapital ud fra beskatningen af husholdninger 

 

 

 

Mindste skattesats for 

aktieindkomst og 

kapitalindkomst

Mindste skattesats for 

aktieindkomst, højeste 

skattesats for 

kapitalindkomst

Højeste skattesats for 

aktieindkomst, mindste 

skattesats for 

kapitalindkomst

Højeste skattesats for 

aktieindkomst og 

kapitalindkomst

1992 1,04x 0,91x 1,32x 1,16x

1993 1,03x 0,90x 1,21x 1,06x

1994 1,20x 0,83x 1,40x 0,97x

1995 1,22x 0,82x 1,42x 0,96x

1996 1,15x 0,75x 1,44x 0,94x

1997 1,17x 0,79x 1,47x 0,99x

1998 1,20x 0,83x 1,51x 1,04x

1999 1,18x 0,79x 1,47x 0,99x

2000 1,18x 0,79x 1,48x 0,99x

2001 1,20x 0,80x 1,52x 1,01x

2002 1,21x 0,80x 1,53x 1,01x

2003 1,21x 0,80x 1,53x 1,01x

2004 1,21x 0,80x 1,53x 1,01x

2005 1,18x 0,78x 1,49x 0,98x

2006 1,18x 0,78x 1,49x 0,98x

2007 1,13x 0,75x 1,48x 0,98x

2008 1,13x 0,75x 1,48x 0,98x

2009 1,14x 0,75x 1,49x 0,98x

2010 1,16x 0,92x 1,44x 1,14x

2011 1,16x 0,96x 1,44x 1,19x

2012 1,15x 0,98x 1,44x 1,24x

Note: Beregningerne er foretaget på baggrund af gældende selskabsskatteprocenter for de respektive år

Kilde: Egne beregninger


