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Executive summary 

This paper contributes to the theory of financial statement analysis. Theory suggests that applying 

historical information is an important element in defining the future expectations of a company’s 

profitability. Earlier research has tried to predict future expectations of a company’s profitability 

across different industries and companies by using historical information. Furthermore, earlier re-

search has shown that by implementing an industry-adjusted component the possibility of predicting 

a company’s future profitability increases. However, previous research has yet to implement a ratio 

based on a company’s balance sheet for segregating and comparing the variation of profitability 

across industries. This paper implements the ratio asset intensity to compartmentalise publicly traded 

companies into quartiles of industries with similar asset intensity, in order to recognise how historical 

key ratios of the company, industry and market affects the company’s future profitability.  

 

Firstly, the paper concludes that a company’s future expected profitability is more affected by histor-

ical key ratios of its industry rather than the company itself or the market. Furthermore, after imple-

menting the asset intensity ratio the paper emphasises the different weighing of historical information 

from either the company, the industry or the market, that needs to be taken into account. The paper 

concludes that the weighing varies and needs to be altered across industries with different asset in-

tensity when trying to predict the expected future profitability of a company. Furthermore, the paper 

concludes, that when trying to apply the asset intensity segregation onto a pre-determined industry, 

the weighing of historical information becomes more arbitrary across industries.  
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Introduktion og forskningsspørgsmål 

Introduktion 

Forudsigelse af en virksomheds fremtidige afkastningsgrad (på engelsk ’Return on invested capital’, 

herefter ROIC), er et emne der i litteraturen af regnskabsanalyse, er blevet forsøgt estimeret og de-

batteret på forskellig vis, alle med afsæt i regnskabsanalytiske nøgletal (Fairfield et al., 2011; Fairfield 

& Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; Soliman, 2005). Nogle studier har forsøgt at afdække hvor-

vidt inddragelsen af regnskabsanalytiske nøgletal på industri niveau, kan bidrage til at forbedre for-

udsigelsen af en virksomheds ROIC (Fairfield et al., 2011; Soliman, 2005). Fairfield og Yohn under-

søger hvorvidt en dekomponering af nøgletallet ROIC ud i dets to komponenter; profit margin og 

aktivernes omsætningshastighed (herefter PM og ATO), kan øge forudsigeligheden af en virksom-

heds ROIC et år frem (Fairfield & Yohn, 2001). Nissim og Penman forsøger, at forudsige virksom-

heders fremtidige ROIC til brug for værdiansættelse af virksomhederne (Nissim & Penman, 2001).  

 

Modsætningsvis af de ovenstående studier tilsigter denne afhandling ikke at undersøge hvorvidt for-

klaringskraften kan øges ved inddragelse af forskellige relevante variable. Afhandlingen vil i stedet 

undersøge hvorledes virksomheders fremtidige ROIC påvirkes af forskellige relevante forklarende 

variabler. Denne afhandling er ydermere ikke bekendt med andre studier, der skulle have undersøgt 

dette. Afhandlingen tilsigter udelukkende at anvende værdier for forklarende variabler, hvor der er 

teoretisk og empirisk understøttelse for, at disse har en indflydelse på virksomhedens fremtidige 

ROIC. 

 

De ovenstående studier, som alle har forsøgt at forudsige virksomheders fremtidige profitabilitet, har 

alle benyttet historiske regnskabsanalytiske værdier for virksomhederne selv (Fairfield et al., 2011; 

Fairfield & Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; Soliman, 2005). Dette er i naturlig tråd med litter-

aturen: ”The historical profitability is an important element in defining the future expectations for a 

company.” (Petersen & Plenborg, 2010, s. 93). Afhandlingen inddrager derfor historiske regnskabs-

analytiske værdier for virksomheder, i forbindelse med, at kunne identificere og analysere hvordan 

deres historiske ROIC påvirker deres fremtidige ROIC. 

 

Historisk økonomisk teori taler generelt for, at virksomheders branchetilhørsforhold har betydning 

for virksomhedens finansielle performance (Bain, 1956; Phillips & Scherer, 1971). I tråd hermed har 

visse empiriske studier også fundet, at virksomheders profitabilitet over tid vil reverte til den 
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gennemsnitlige profitabilitet af deres respektive brancher (Gebhardt et al., 2001; Waring, 1996). 

Selvom Fairfield, Ramnath & Yohn (2011) ikke finder en bemærkelsesværdig øget forklaringskraft i 

forudsigelsen af virksomheders ROIC ved at inddrage brancheværdier, noteres det, at forklarings-

kraften i deres studie alligevel styrkes en smule herved. Derfor inddrages brancheværdier i afhand-

lingens modeller til at identificere og analysere, hvordan branchers historiske ROIC påvirker virk-

somheders fremtidige ROIC.  

 

Økonomisk teori antyder også, at virksomheders profitabilitet langsomt over tid vil reverte mod mar-

kedets gennemsnitlige profitabilitet (Stigler, 1963). Teorien er sidenhen blevet dokumenteret af en 

række empiriske studier (Fairfield et al., 1996; Freeman et al., 1982; Nissim & Penman, 2001). Fama 

og French (2000) konkluderer samtidig, at en stor del af forudsigeligheden af en virksomheders ind-

tjening, relaterer sig til mean reversion i profitabiliteten. Eftersom empirien understøtter teorien om, 

at virksomheders profitabilitet er påvirket af markedets gennemsnitlige profitabilitet, finder denne 

afhandling det også relevant at inddrage markedets værdier i modellerne.   

 

Med afsæt i ovenstående teori og empiri, findes det derfor relevant at fokusere på historiske regn-

skabsanalytiske nøgletal for virksomheden, branchen og markedet. Ved inddragelse af historiske vær-

dier for virksomhedens, branchens og markedets ROIC, vil afhandlingen undersøge hvorledes disse 

tre variable påvirker virksomheders fremtidige ROIC.1 

 

Udover at kunne identificere og analysere hvorledes de relevante forklarende variable påvirker virk-

somheders fremtidige ROIC på et overordnet niveau, undersøger afhandlingen også om virksomheder 

i forskellige typer af brancher påvirkes forskelligt. Derfor implementeres et balance baseret nøgletal, 

asset intensity (også kaldet kapitalintensitet), for at kunne inddele virksomhederne og brancherne ud 

fra nøgletallet. I afhandlingens teoretiske analyse vil det blive gennemgået, hvorfor dette findes rele-

vant at foretage inddeling af brancher på kapitalintensitet. Konkret anvendes nøgletallet til at under-

søge hvordan en inddeling af virksomhederne, målt ved deres industriers kapitalintensitet, påvirker 

resultaterne af forskningsspørgsmål 1.2  

 

 
1 Forskningsspørgsmål 1 
2 Forskningsspørgsmål 2 
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I forlængelse heraf undersøger afhandlingen afslutningsvis hvordan resultaterne af forskningsspørgs-

mål 2 påvirkes, ved at inddele virksomhederne på kapitalintensitet i deres markedsbestemte indu-

strier.3 Formålet hermed er at observere hvorvidt resultaterne af forskningsspørgsmål 2, hvor indde-

lingen finder sted på industriernes kapitalintensitet, også gør sig gældende i specifikke markedsbe-

stemte industrier. 

Afhandlingen benytter data for alle børsnoterede virksomheder i verden fra perioden primo 1995 – 

ultimo 2019, til at besvare de 3 opstillede forskningsspørgsmål, som eksplicit er listet i afsnittet her-

under. Forinden disse kan blive besvaret gennem empirisk analyse, vil der kort fokuseres på afhand-

lingens anvendte metode. Herefter vil afhandlingens teoretiske analyse gennemgå det balance base-

rede nøgletal asset intensity, samt implikationerne forbundet med regnskabsdata der benytter forskel-

lige regnskabspraksis og regnskabsmanipulation. 

  

Forskningsspørgsmål 

Forskningsspørgsmål 1: 

- Hvorledes påvirker historiske værdier for virksomhedens, branchens og markedets ROIC, 

virksomhedens fremtidige ROIC? 

 

Forskningsspørgsmål 2: 

- Hvordan påvirker industriers kapitalintensitet resultaterne af forskningsspørgsmål 1? 

 

Forskningsspørgsmål 3: 

- Hvordan påvirker virksomheders kapitalintensitet i en markedsbestemt industri resultaterne 

af forskningsspørgsmål 2?   

  

 
3 Forskningsspørgsmål 3 
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Metode og undersøgelsesdesign 

Metode 

Der er overordnet identificeret fem forskellige typer af kvantitative metoder. Survey research, de-

scriptive research, experimental research, correlational research og causal-comparative research 

(Pedamkar, 2020). Afhandlingen anvender kausal-komparativ research, der er anvendt til at konklu-

dere på umiddelbare årsagssammenhænge i ligninger mellem to eller flere variable. Denne metodik 

er typisk også anvendt, når der skal foreligge sammenligning på tværs af variable og grupper. Meto-

dikken anses at have en indvirkning i følgende afhandling, da denne blandt andet søger at finde år-

sagssammenhænge mellem virksomheders nuværende og fremtidige performance og deres tilsva-

rende kapital-bindinger i forhold til virksomhedens industrielle tilknytning.   

Projektets primære empiri vil være baseret på dataudtræk fra den internationale hjemmeside Compu-

stats Nordamerikanske og Globale database. Selvom datasættet kan karakterises som værende af se-

kundær karakter, da der er tale om data der er indsamlet med andet formål end afhandlingens, kan 

dette medføre usikkerheder. Dermed og også i typisk sammenhæng af undersøgelsesprocessen for et 

kvantitativt studie, er en diskussion af begreberne reliabilitet, validitet og tilstrækkelighed nødvendig. 

Compustat er en anerkendt og vidt omspændende database, der også er benyttet i flere andre studier 

som beskrevet i dataafsnittet. Dette forstærker reliabiliteten af afhandlingen. Endvidere kræves der 

licens for at oprette en bruger på Compustats hjemmeside der dermed mitigere fejlbehæftelsen af data 

og får reliabiliteten til at stige yderligere. 

Validitet dækker over sammenhængen mellem problemstilling og data. Alt andet lige vurderes un-

dersøgelsens validitet som værende høj, da den indsamlede data, har direkte relevans for at kunne 

besvare de opstillede forskningsspørgsmål. 

Tilstrækkelighed dækker over sammenhængen mellem datagrundlaget og de konklusioner, som af-

handlingen når frem til. Datasættet vurderes at have omfattende karakter for både den Nordamerikan-

ske og globale database da antallet af observationer og tidsperioden disse strækker sig over, overstiger 

lignende studier (Fairfield et al., 2011; Fairfield & Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; Soliman, 

2005). Dermed vurderes det, at konklusionerne draget i følgende afhandling er af tilstrækkelig karak-

ter.            
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Undersøgelsesdesign 

I naturlig forlængelse af ovenstående metodiske gennemgang vil denne afhandling bære præg af et 

teoritestende undersøgelsesdesign. Det teoritestende undersøgelsesdesign vil typisk være præget af 

deduktiv fremgangsmetodik i og med, at man tager udgangspunkt i teorien og efterfølgende afprøver 

hvorvidt disse teorier kan bekræftes i empirisk data.  

Figur 1 tilsigter at give en overordnet struktur og generel outline for afhandlingen for dermed at lette 

både læse- og forståelsesprocessen for læseren.   

 

Figur 1: Struktur for afhandling 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Teoretisk analyse 
Først vil en gennemgang af begrebet asset intensity (kapitalintensitet) blive udfoldet. I forlængelse 

heraf, følger en gennemgang af finansiel fleksibilitet samt hvad dette indebærer for en virksomhed. 

Endvidere vil den teoretiske analyse søge at udjævne og forklare eventuelle forskelle på tværs af de 

to regnskabspraksis IFRS og US GAAP. Dette vil blive vist med et eksempel vedrørende omkost-

ningsføring eller aktivering af udviklingsomkostninger og dennes forskels effekt på en virksomheds 

ROIC. I tråd med forskelle i regnskabspraksis vil den teoretiske analyse slutteligt gennemgå eventu-

elle forskelle, der kan opstå vedrørende earnings management, samt hvad disse forskelle kan have af 

påvirkning på en virksomheds ROIC.  

 

Asset intensity ratio 

Asset intensity er et finansielt nøgletal, der udtrykker, hvor effektivt en virksomhed udnytter deres 

operationelle aktiver i forhold til at generere omsætning. Gennem denne afhandling vil udtrykket 

asset intensity også blive nævnt som kapitalintensitet.  
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Asset intensity bliver også kaldt for capital intensity. Nøgletallet er generelt defineret som en virk-

somheds totale aktiver divideret med nettoomsætningen (Frankenfield, 2020). Denne metodik med 

både at inddrage en virksomheds operationelle og finansielle aktiver er fravalgt i følgende afhandling, 

da der er valgt at fokusere på de aktiver, der benyttes i den almene drift af virksomheden.4 Jo højere 

en virksomheds asset intensity ratio er, des mere kapital tung siges virksomheden at være. En kapi-

taltung virksomhed kræver betydelige investeringer i dennes operationelle aktiver i forhold til den 

tilsvarende omsætning, som disse operationelle aktiver genererer. En kapitallet virksomhed vil mod-

sætningsvis kræve en relativt mindre investering i dens operationelle aktiver i forhold til de operati-

onelles aktivers evne til at generere omsætning. Eftersom der vil blive benyttet en komparativ analyse 

af virksomheders performance gennem profitabilitet baseret på balanceværdier, vil de gennemsnitlige 

værdier af virksomhedernes operationelle aktiver anvendes (Petersen & Plenborg, 2010, s. 96).         

  

Nøgletallet asset intensity vurderes nødvendigt i forhold til besvarelse af forskningsspørgsmål 2 og 

3, da denne ignorerer de operationelle forpligtelser. De operationelle forpligtelser tages der højde for 

ved beregning af ROIC, gennem investeret kapital (Petersen & Plenborg, 2010, s. 74). Asset intensity 

vil dermed udelukkende fokusere på, hvordan de aktiver der driver driften i virksomheden, genererer 

omsætning. Nøgletallet asset intensity er derfor vurderet som den mest retvisende fordelingsnøgle, i 

forhold til at inddele brancher med lignende kapitalintensitet, og herefter sammenligne de inddelte 

brancher i forhold til profitabilitetsnøgletallet ROIC.     

Det er endvidere fundet nødvendigt, at kunne korrigere de operationelle aktiver henholdsvis uden 

goodwill og uden immaterielle aktiver, for at opnå et mere uforstyrret billede af de aktiver, der driver 

driften i virksomheden. Immaterielle anlægsaktiver er typisk kendetegnet ved licenser, software, ud-

viklingsprojekter, varemærker, goodwill, for blot at nævne nogle stykker (Kenton, 2020). Den essen-

tielle sondring i forhold til goodwill kommer til udtryk i, hvorvidt denne goodwill er internt oparbej-

det eller erhvervet. Internt optjent goodwill må ikke indregnes på aktivsiden af balancen, men dette 

er ikke tilfældet for erhvervet goodwill, der for ’acquirer’ kan aktivere den erhvervet goodwill og 

opgøre denne på balancen (Petersen & Plenborg, 2010, s. 58). Virksomheder, der typisk vækster ved 

at opkøbe eksterne kapabiliteter, vil skulle indregne den erhvervede goodwill under immaterielle an-

lægsaktiver. Dermed ville aktivbasen for den købende virksomhed stige, hvilket endvidere vil øge 

 
4 Asset intensity er i denne afhandlingen givet ved: Gnms. Operationelle aktiver / Nettoomsætning 
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tælleren i asset intensity nøgletallet og afspejle en relativt mere kapitaltung virksomhed. Dette kan 

give et misvisende billede, da det ikke er den erhvervede goodwill, der driver den operationelle drift 

for virksomheden. 

Et eksempel herpå kan vises gennem DSV og deres opkøb af schweiziske Panalpina tilbage i 2019 

(Finans, 2019). DSV’s immaterielle anlægsaktiver steg i regnskabsåret 2019 med mere end 200% 

sammenlignet med 2018 grundet deres milliardopkøb af Panalpina. Hvis en justering af DSV Panal-

pinas operationelle aktiver ikke var foretaget ved at justere for den erhvervede goodwill ville dette 

give et biased og misvisende billede for DSV Panalpinas asset intensity.    

 

Uddrag af DSV Panalpina 2019 årsrapport 

Kilde: (PricewaterhouseCoopers, 2020) 

En version af operationelle aktiver uden immaterielle anlægsaktiver er også valgt for beregning af 

asset intensity. Store virksomheder indenfor brancher som internet/software, teknologi/IT og Farma 

besidder betydelige andele af immaterielle anlægsaktiver sammenlignet med deres respektive enter-

prise value (Ross, 2020). Grundet forskelle i regnskabspraksis, for hvornår et immaterielt aktiv kan 

indregnes på en virksomheds balance samt den subjektive værdiansættelse af et immaterielt aktiv, 

typisk fra virksomhedens ledelse (Petersen & Plenborg, 2010, s. 436), vil en ekskludering af imma-

terielle aktiver give et mere nuanceret billede indenfor specielt ovennævnte brancher.    
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Finansiel fleksibilitet 

Kapitallette virksomheder vil typisk have en strategi, hvor der i højere grad investeres i let omsætte-

lige aktiver i forhold til kapitaltunge virksomheder (Deoskar, 2021). Ved at mindske andelen af li-

kvider og kapital i illikvide langfristede aktiver vil virksomheden øge deres fleksibilitet, i forhold til 

at kunne omlægge forretningsprocesser (Surdu, 2011). Den kapitallette virksomhedstilgang er sam-

tidig afskeden med den vertikalt integreret tilgang, hvor virksomheden kontrollerer, ejer og styrer så 

meget af produktionen og distributionen som muligt. Den vertikale integreret virksomhedstilgang 

tilbyder megen kontrol over egen produktion, men kræver traditionelt samtidig store investeringer i 

materielle anlægsaktiver så som maskiner og bygninger (Hayes, 2021). Disse investeringer i ”tunge” 

anlægsaktiver binder mange likvider i mindre likvide aktiver og besværliggøre samtidig fleksible 

justeringer i virksomhedens værdikæde ved udsving i økonomiske konjunkturer. 

I praksis ses også, senest i lyset af den verdensomspændende Covid-19 pandemi, at virksomheder i 

højere grad ønsker at søge mod en mere kapitallet virksomhedsstruktur ved at frasælge ikke-operati-

onelle aktiver og dermed frigøre kapital. EYs 2020 Global Corporate Divestment Study viste, at 72% 

af de adspurgte virksomheder mente, at de ventede for lang tid med at frasælge aktiver i 2020, hvilket 

var en stigning fra 63% i 2019 (EY, 2020). I forlængelse af ovenstående gennemgang af finansiel 

fleksibilitet, finder afhandlingen det interessant at undersøge hvorledes selskabers fremtidige ROIC, 

påvirkes forskelligt afhængig af deres branches og egen kapitalintensitet.  

  

Klassificeringsproblematikker som følge af regnskabspraksis 

Afsnittet vil lægge fokus på den farmaceutiske branche og skelnen mellem henholdsvis forsknings-

omkostninger og udviklingsprojekter samt den regnskabsmæssige håndtering af forskellen mellem 

disse. Dette vil blive gennemgået, da det blandt andet har indvirkning på nøgletallene ROIC og asset 

intensity, eftersom virksomheden kan vælge at spekulere i, hvorvidt man ønsker at aktivere forsk-

ningsomkostninger. Endvidere vil dette afsnit søge, at udrede nogle af forskellene mellem ’Interna-

tional Financial Reporting Standard’ (IFRS) og ’United States Generally Accepted Accounting Prin-

ciples’ (US GAAP). Dette gøres for at sikre, at der er redegjort for eventuelle partiske og ’biased’ 

repræsentationer i resultaterne.   
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Forskningsomkostninger vs. udviklingsprojekter: 

Under IFRS (som følger IAS 38 i forhold til immaterielle aktiver) skal forskningsomkostninger om-

kostningføres og indregnes på resultatopgørelsen (Bogle, 2017). Dette vil alt andet lige ikke have en 

effekt på asset intensity ratio’en. Anderledes gør det sig gældende for udviklingsprojekter, hvor IFRS’ 

kriterier for hvornår og hvorledes en virksomhed skal efterleve disse kriterier. Udviklingsprojekter 

skal kapitaliseres og indregnes på aktivsiden i balancen under immaterielle aktiver (Bogle, 2017). 

Dette vil alt andet lige have en effekt på asset intensity nøgletallet, da de immaterielle aktiver vil 

indgå som en del af de operationelle aktiver.   

Dette giver en todelt problematik for Farma-virksomheder, der falder under IFRS’ regnskabspraksis, 

i og med at sondringen mellem forskningsomkostninger eller udviklingsprojekter er op til virksom-

hedens ledelse (Petersen & Plenborg, 2010, s. 58). Virksomheden har dermed mulighed for, at defi-

nere forskningsomkostninger som udviklingsomkostninger, der øger aktivbasen og giver høje bog-

førte værdier. Derudover kan virksomheden også søge at definere udviklingsomkostninger som væ-

rende af forskningskarakter, for dermed at nedbringe aktivbasen i balancen. Ydermere, kan virksom-

heden møde problematikken for hvornår et internt oparbejdet projekt (under forudsætning af at dette 

skaber et immaterielt aktiv for virksomheden) går fra forsknings- til udviklingsfasen. Hvis denne 

sondring og overgangsperiode ikke er klar, kan virksomheden vælge at omkostningsføre alle relate-

rede omkostninger til projektet og indregne dette på resultatopgørelsen. Der kan som tommelfinger-

regel siges, at når virksomheden bevæger sig fra ukendt til kendt terræn vil projektet have udviklings-

mæssig karakter og skal omkostningføres. Det skal dog pointeres, at hvert land har individuelle krav 

til hvornår man kan tilvælge revisor alt efter virksomhedsstørrelse. Typisk vil samtlige børsnoterede 

virksomheder være revideret i en eller anden form og dermed have testet de bagvedliggende antagel-

ser i opstilling af resultatopgørelse og balance.  

Dette vil bedst blive belyst gennem et eksempel for Novo Nordisk. Novo Nordisk skriver i deres 

årsrapport for 2020 følgende ” Novo Nordisk expenses all research costs. In line with industry prac-

tice, internal and subcontracted development costs are also expensed as they are incurred, due to 

significant regulatory uncertainties and other uncertainties inherent in the development of new prod-

ucts. This means that they do not qualify for capitalisation as intangible assets until marketing ap-

proval by a regulatory authority is obtained or considered highly probable” (PricewaterhouseCoop-

ers, 2021, s. 55). Denne metodik, selvom denne vurderes korrekt i industriel praksis, genererer for-

skellige resultater for nøgletallene ROIC og asset intensity. 
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I forhold til ROIC vil omkostningsførelsen af udviklingsomkostninger få nøgletallet til at virke højere 

i forhold til, hvis Novo modsætningsvist valgte at aktivere deres interne udviklingsomkostninger un-

der immaterielle aktiver. Dette skyldes forøgelsen i aktivbasen for immaterielle aktiver, der dermed 

vil øge totalen i beregningen af investeret kapital og dermed sænke ROIC. Der gøres opmærksom på, 

at typisk vil EBIT også stige grundet en lavere omkostningsførelse, hvilket vil have en positiv effekt 

på ROIC. Denne forskel er vigtig at have for øje, da det ellers kan vanskeliggøre tolkningen af virk-

somhedens drift. 

Ovenstående gennemgang vil blive eksemplificeret gennem et simpelt tal eksempel. Antag følgende 

information som værende gældende for en tilfældig Farma-virksomhed: 

· Årlig udbetaling primo året pr. udviklingsprojekt = 100 

· Årlig tilbagebetaling ultimo året pr. udviklingsprojekt = 40 

· Estimeret levetid pr. udviklingsprojekt = 5 år 

· Projektet bliver fuldt afskrevet i indeværende regnskabsår af projektets start 

Hvis virksomheden omkostningsfører omkostningerne knyttet til hvert udviklingsprojekt vil en op-

gørelse af virksomhedens resultatopgørelse se således ud: 

Resultatopgørelse År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

EBITDA 40 80 120 160 200 200 

Udviklingsomkostninger -100 -100 -100 -100 -100 -100 

EBIT -60 -20 20 60 100 100 

Fra år 5 og fremad vil virksomheden konstant opnå en EBIT på 100. Eftersom et nyt projekt, der 

koster 100 og generere et årligt afkast på 40 i 5 år, vil blive tilføjet hvert år, samtidig med et gammelt 

projekt udløber. 

Havde virksomheden omvendt valgt at kapitalisere deres udviklingsprojekt og tilskrive disse under 

immaterielle aktiver på balancen, vil det have set ud som følgende: 
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Kapitalisering af udviklingsomkostninger 

Finansielt år Investering Akk. Inv. Afskrivinger Akk. Afskriv. Bogført værdi 

1 100 100 20 20 80 

2 100 200 40 60 140 

3 100 300 60 120 180 

4 100 400 80 200 200 

5 100 500 100 300 200 

6 100 600 100 400 200 

7 100 700 100 500 200 

8 100 800 100 600 200 

9 100 900 100 700 200 

10 100 1.000 100 800 200 

  

Fra og med år 5 vil den bogførte værdi være konstant på 200. Dette sker da der hvert år bliver kapi-

taliseret et projekt, og der bliver dermed tilføjet 100 til den bogførte værdi. Samtidig bliver der om-

kostningsført 100 som følge af 5 projekter, der bliver afskrevet med 20 hver. 

I tilfældet hvor virksomheden kapitaliserer deres udviklingsomkostninger vil de rapportere følgende 

som vist på nedenstående resultatopgørelse: 
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Resultatopgørelse År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

EBITDA 40 80 120 160 200 200 

Afskrivninger -20 -40 -60 -80 -100 -100 

EBIT 20 40 60 80 100 100 

Der kan fra ovenstående eksempel konkluderes, at når virksomheden når ’steady state’ i år 5, vil EBIT 

være konstant og det vil dermed være irrelevant, hvorvidt virksomheden vælger at omkostningsføre 

eller kapitalisere deres udviklingsomkostninger. 

Sammenlignes henholdsvis resultatopgørelsen og balancen imellem omkostningsførelsen og kapita-

liseringen af udviklingsomkostninger, ville det se således ud: 

Resultatopgørelse År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

EBIT, omkostningsførelse -60 -20 20 60 100 100 

EBIT, Kapitalisering 20 40 60 80 100 100 

 

Balance, imm. aktiver År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 

Omkostningsførelse 0 0 0 0 0 0 

Kapitalisering 80 140 180 200 200 200 
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Forskellene og deres afledte effekter på nøgletallet ROIC, eksemplificeres bedst gennem graf 1. Ne-

denstående graf er for illustrativt formål, værdierne bør dermed ikke baseres eller sammenlignes med 

ovenstående gennemgået tal-eksempel.  

 

Graf 1 

Kilde: (Petersen & Plenborg, 2010, s. 394) 

For et komplet sammenligneligt billede af ROIC for Farma-virksomheder, på tværs af både IFRS og 

US GAAP, skulle der enten være blevet omkostningsført eller aktiveret forsknings- og udviklings-

omkostninger, for at udligne forskelle i regnskabspraksis. Denne justering er dog ikke foretaget, taget 

det tidsmæssige perspektiv i betragtning.  

Modsætningsvist for Farma-virksomheder der rapporterer under US GAAP, skal disse typisk om-

kostningsføre og indregne både forsknings- og udviklingsomkostninger på resultatopgørelsen, der 

dermed ville mindske aktivbasen og nedbringe virksomhedens bogførte værdier.    

I forhold til asset intensity vil en aktivering af udviklingsomkostninger, som beskrevet ovenfor, øge 

aktivbasen og de immaterielle aktiver. Dette vil få virksomhedens operationelle aktiver til at stige og 

få virksomheden til at virke mere kapitaltung. Dermed kan Novo Nordisks nuværende regnskabs-

praksis ved at omkostningsføre udviklingsomkostninger få dem til at fremstå mere kapitallette end 

under anden regnskabspraksis. Hvorfor der ligeledes i analytisk sammenhæng bør justeres for hen-

holdsvis goodwill og immaterielle aktiver i beregningen af asset intensity.                    
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Differencer i earnings management for IFRS og US GAAP: 

Varebeholdninger: 

Virksomheder, der rapporterer under IFRS, kan enten benytte FIFO (First in first out) eller tage et 

vægtet gennemsnit af omkostninger som metodik. Virksomheder, der rapporter under US GAAP, har 

ydermere muligheden at anvende LIFO (Last in first out) metodikken (Petersen & Plenborg, 2010, s. 

411). I brancher, hvor varebeholdninger har en signifikant andel (brancher med høj ATO) af de ope-

rationelle aktiver, ville forskellige metodikker have en faktor i beregningen af ROIC. For den første 

komponent af ROIC, i form af PM, ville forskellige metodikker give forskellige cost of goods solds 

(COGS), der dermed enten ville kunstigt nedjustere eller opjustere EBIT. Endvidere ville virksom-

hedens rapportering af closing inventory være påvirket af regnskabspraksis og dermed give et biased 

billede af virksomhedens operationelle aktiver.  

Afskrivninger og opskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver: 

Virksomheder skal, uafhængigt af om de falder under IFRS eller US GAAP, afskrive et aktiv over 

aktivets useful lifetime (Petersen & Plenborg, 2010, s. 414). Definitionen af useful lifetime giver le-

delsen i virksomheden fleksibilitet, afhængigt af om de ønsker at afskrive aggressivt eller konserva-

tivt på aktivet. Denne enten aggressive eller konservative afskrivningsmetodik vil, afhængigt af hvor 

vel estimeret aktivets useful lifetime er i forhold til den valgte afskrivningsmetodik, enten generere et 

kunstigt nedjusteret eller opjusteret resultat af ROIC. For eksempel vil en hurtig afskrivningsmetodik 

undervurdere de bogførte værdier (investeret kapital) og dermed give et kunstigt opjusteret resultat 

af ROIC. Den store forskel mellem IFRS og US GAAP fremkommer ved vurderingen af Property, 

Plant & Equipment (PP&E) og  immaterielle aktiver. Under IFRS har virksomheder, der pålideligt 

kan opgøre realiseringsværdien (fair value) fratrukket akkumulerede afskrivninger og som har været 

pålagt nedskrivningstest, opgøre disse efter denne metodik (Petersen & Plenborg, 2010, s. 414). Re-

aliseringsværdien kan benyttes på immaterielle aktiver, hvis dette kan opgøres på et reguleret aktivt 

marked. For eksempel bliver Kuldioxid (CO2) handlet på et aktivt marked (Petersen & Plenborg, 

2010, s. 414). Den mere gængse metodik er for både IFRS og US GAAP, at opgøre aktivet til dets 

kostpris fratrukket akkumulerede afskrivninger og eventuelle værdiforringelser. Den betydelige vær-

dimæssige forskel, kan dermed fremkomme, hvis IFRS selskaber vælger at værdiansætte immateri-

elle aktiver til realiseringsværdien. US GAAP kan udelukkende vælge, at værdiansætte immaterielle 

aktiver til kostpris. 
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Profit margin (PM) og aktivernes omsætningshastighed (ATO): 

Udover fokus på asset intensity, for at specificere hvordan virksomheder/brancher udnytter deres 

operationelle aktiver i forhold til omsætning, vil en dekomponering af ROIC i profit margin og akti-

vernes omsætningshastighed også finde sted. Profit margin og aktivernes omsætningshastighed vil 

typisk have hinandens inverse effekt for en virksomhed eller branche (Petersen & Plenborg, 2010, s. 

108). Hvis virksomheden tilbyder højt diversificerede varer, kan de typisk tillade sig at tage en høj 

profit margin for sin vare eller service, men omvendt vil omsætningshastigheden i aktivet være rela-

tivt lavt. Et eksempel herpå kunne være vindmølleproducenter som Vestas eller Siemens Gamesa. 

Det inverse gør sig gældende, hvis virksomheden tilbyder standardiserede varer og dermed ikke opnår 

en specielt høj profit margin, men til gengæld er der høj omsætningshastighed for varerne (Petersen 

& Plenborg, 2010, s. 108). Et eksempel herpå kunne være dagligvarebutikker. Denne forskel kan 

være med til at etablere en virksomheds position i en branche samt virksomhedens strategi.   

Delkonklusion: 

Overordnet vurderes det, at teorien underbygger og taler for en forskel i den performance der ønskes 

afdækket i afhandlingen for henholdsvis kapitallette og kapitaltunge virksomheder. De opstillede 

forskningsspørgsmål vurderes, at kunne blive besvaret tilstrækkeligt gennem brugen af nøgletallene 

asset intensity og ROIC. Endvidere er det vurderet nødvendigt og bekræftet gennem teorien, at en 

justering i nøgletallene asset intensity og ROIC ville kunne generere en mere uforstyrret og pålidelig 

illustration af data. Ved at justere for henholdsvis goodwill og immaterielle aktiver i både asset in-

tensity og ROIC vil der opnås et mindre regnskabsteknisk partisk billede. 

Dette gør sig både gældende indenfor en branche, hvor nogle virksomheder vækster gennem opkøb 

(stigning i immaterielle aktiver som følge af erhvervet goodwill) og nogle vækster organisk (ikke 

muligt at indregne internt optjent goodwill i immaterielle aktiver). Justeringen af goodwill og imma-

terielle aktiver i nøgletallene vurderes endvidere, at tage højde for de væsentligste forskelle mellem 

forskellige regnskabspraksis ved analyse på tværs af brancher. Alt andet lige vil teorien stadig sige, 

at man skal være påpasselig med at sammenligne og konkludere på nøgletal på tværs af brancher 

(cross-sectional) og på tværs af regnskabspraksis (Petersen & Plenborg, 2010, s. 331).   
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Data  

For at kunne besvare afhandlingens forskningsspørgsmål, er der taget udgangspunkt i regnskabsdata 

fra Compustats database med årlige observationer. Tidligere lignende studier, med fokus på tidsse-

rieanalyser af DuPont-modellens nøgletal, har anvendt samme datakilde, hvilket i udgangspunktet 

styrker validiteten af data (Fairfield et al., 2011; Fairfield & Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; 

Soliman, 2005). Disse tidligere studier har dog udelukkende fokuseret på børsnoterede selskaber i 

Nordamerika, hvilket har begrænset antallet af observationer i deres datasæt. Denne afhandlings data 

afviger fra de tidligere studier på området, ved at inkludere data for alle børsnoterede selskaber i 

verden. Afhandlingen er af den overbevisning, at en øget datamængde muliggør bedre segmentering 

af data. Derudover muliggør det, at kunne drage mere generelle konklusioner. Compustats database 

giver muligheden for at hente regnskabsdata på alle børsnoterede selskaber i verden gennem to data-

sæt, et for Nordamerika og et for resten af verden (herefter Global).  

 

Forskningsspørgsmålene forudsætter længerevarende perioder med historisk regnskabsinformation 

for selskaberne. Derfor benyttes data for de sidste 25 år, fra primo 1995 – ultimo 2019.  

  

Udvælgelsen af datasættenes variabler blev foretaget med henblik på DuPont-modellens komponen-

ter og nøgletal, samt variabler af relevans for besvarelse af afhandlingens forskningsspørgsmål. I 

Compustats database er der enkelte variabler, som kun er tilgængelige for Nordamerika, hvorfor det 

blev vurderet nødvendigt at inddrage enkelte forskellige variable i de to datasæt. 

Med de ovenstående krav til de respektive datasæt, blev der downloadet et datasæt på 318.092 obser-

vationer med 76 variabler for Nordamerika, og et datasæt på 693.425 observationer med 73 variabler 

for Global.5  

 

Filtrering af data 

Datasættene for Nordamerika og Global indeholder data, der ikke vurderes brugbart til at undersøge 

og afdække afhandlingens forskningsspørgsmål. Derfor er det vurderet nødvendigt at filtrere data fra, 

som kan karakteriseres som støj og som vil generere en skæv repræsentation af data.   

 
5 I appendiks 1 er forkortelserne listet, for de forskellige variabler trukket.  
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Eksklusion af finansielle selskaber 

I tråd med lignende studier, hvor nøgletal beregnes ud fra DuPont-modellen, ekskluderes selskaber, 

der opererer med finansielle services (Fairfield et al., 2011; Fairfield & Yohn, 2001; Nissim & Pen-

man, 2001; Soliman, 2005). Dette skyldes sammenfaldet mellem disse selskabers finansielle og ope-

rationelle aktiviteter, hvilket skaber uklarhed om selskabernes posteringer. Uklarheden består grund-

læggende i om selskaberne indregner deres indtjening på toplinjen, dvs. over ’Earnings Before Inte-

rest & Taxes’ (herefter EBIT), eller under EBIT som en del af de finansielle indtægter. Eftersom 

beregningen af ’Return on Invested Capital’ (ROIC) beror sig på et selskabs operationelle drift, og 

det ikke er muligt at korrigere for den kunstige adskillelse af finansielle og operationelle aktiviteter i 

disse selskaber, vil ROIC fra sådanne selskaber ikke være retvisende, hvorfor de ekskluderes.  

Dette betyder, at observationerne i Nordamerika og Global reduceres til henholdsvis 256.413 og 

566.894 styk.   

 

Nøgletal 

DuPont-modellens nøgletal benyttes til at undersøge forskningsspørgsmålene. Tidligere lignende stu-

dier benytter beskrivelsen ’Return on Net Operating Assets’ (RNOA) for ROIC (Fairfield et al., 2011; 

Fairfield & Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; Soliman, 2005). RNOA udregnes på samme måde 

som ROIC, hvorfor valget udelukkende er et spørgsmål om præferencer. Her benyttes definitionen 

ROIC. Desuden refereres til opgørelsen af de operationelle aktiver fratrukket de operationelle for-

pligtelser, som værende den investerede kapital og ikke Net Operating Assets (NOA).  

 

Det bemærkes at med flere hundredtusinder observationer, har det ikke været muligt at korrigere for 

forskelle i regnskabspraksis, forskudte regnskabsperioder og særlige poster. Derudover er nøgletal-

lene beregnet før skat, for at udligne eventuelle forskelle i selskabernes skattesatser. Værdien af data 

er desuden opgjort i mio. lokalvaluta, men eftersom nøgletallene er relative tal, er det uden betydning 

for sammenligningsgrundlaget. 

 

ROIC er givet ved:  

𝑹𝑶𝑰𝑪 = 𝑃𝑀 ∗  𝐴𝑇𝑂 

Hvor PM (Profit Margin) er selskabets overskudsgrad og ATO (Asset Turnover) er aktivernes om-

sætningshastighed.  
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PM er givet ved:  

𝑷𝑴 =  
𝐸𝐵𝐼𝑇

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Hvor EBIT (Earnings Before Interests and Taxes) er selskabets resultat af den primære drift for peri-

oden, og netto omsætningen udgør selskabets samlede indtægter for perioden. Differencen imellem 

de to tal udgør derfor selskabets afholdte omkostninger for at drive den primære drift i perioden, 

hvorfor nøgletallet PM siger noget om forholdet mellem selskabets indtægter og omkostninger i for-

bindelse med udførelsen af den primære drift.  

 

ATO er givet ved:  

𝑨𝑻𝑶 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑚. 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑒𝑡 𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

Hvor investeret kapital er den kapital, som selskabet har investeret i driften og som kræver et afkast 

(Petersen & Plenborg, 2010, s. 74). Som nævnt ovenfor, benyttes der i henhold til litteraturen gen-

nemsnitlige værdier ved udregning af nøgletal, der baserer sig på balanceværdier (Petersen & Plen-

borg, 2010, s. 96). 

 

Investeret kapital er givet ved:  

𝑰𝒏𝒗. 𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝑂𝐴 − 𝑂𝐿 

Hvor OA (operating assets/operationelle aktiver) er de poster, der på balancens aktiv side vedrører 

selskabets primære drift, eksempelvis tilgodehavender og varelager. OL (operating liabilities/opera-

tionelle forpligtelser) er de poster, der på balancens passiv side er med til at finansiere den primære 

drift, og som ikke er rentebærende, eksempelvis gæld til leverandører og udskudt skat (Petersen & 

Plenborg, 2010, s. 74). 

 

Eftersom regnskabsdata fra Compustat er inddelt i overordnede variabler, som typisk indeholder en 

række af forskellige regnskabsposter, klassificeres de overordnede variabler som værende enten af 

operationel eller finansiel karakter. Klassificeringen har fundet sted med udgangspunkt i Compustats 

definitioner af de enkelte variable og herefter, hvordan litteraturen forholder sig til beskrivelsen af de 

poster, som indgår deri (Petersen & Plenborg, 2010, s. 73-79). Herunder er vist en oversigt, over 

hvordan en Compustat balance er opbygget, samt klassificeringen af posterne som værende enten 

operationelle eller finansielle (illustreret ved henholdsvis et O eller et F):  
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Tabel 1 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Det er valgt at beregne 3 typer OA. En klassisk OA, en OA uden goodwill og en OA uden immateri-

elle aktiver (udtrykt ved IA i nedenstående formler). Det skyldes et ønske om at kunne korrigere i 

den investerede kapital og kapitalintensiteten, for de selskaber som vækster gennem opkøb. Samtidig 

anerkendes den vækst, der har været inden for immaterielle aktiver de seneste årtier, i takt med væk-

sten i digitaliseringen. I 1996 udgjorde immaterielle aktiver 5% og 1,3% af de totale aktiver i hen-

holdsvis Nordamerika og Global, mens tallene i 2019 var 20,6% og 5,6%. Der bør derfor også korri-

geres i den investerede kapital og kapitalintensiteten, i industrier med store bogførte værdier inden 

for immaterielle aktiver, eksempelvis patenter, brandværdi, software etc.   

Ens for alle beregningerne af OA er, at kontanter er klassificeret som et finansielt aktiv, da kontant-

beholdningerne antages primært at udgøre overskydende beholdninger, hvilket er i tråd med littera-

turen (Petersen & Plenborg, 2010, s. 76-77) og tidligere studier med data fra Compustat (Fairfield et 

al., 2011; Fairfield & Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; Soliman, 2005).  

 

Konkret er de tre OA variable beregnet således ved brug af Compustats variable:  

𝑶𝑨 = 𝐶𝑎𝑠ℎ & 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 − 𝐶𝑎𝑠ℎ + 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 +

𝑅𝑒𝑐𝑖𝑒𝑣𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 & 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 & 𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 +

𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 + 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠  

𝑶𝑨 𝒖. 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒘𝒊𝒍𝒍 =  𝐶𝑎𝑠ℎ & 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 − 𝐶𝑎𝑠ℎ + 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 + 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑒𝑣𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 & 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 & 𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐼𝑛𝑡𝑎𝑛𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 − 𝐺𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 + 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠   
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𝑶𝑨 𝒖. 𝑰𝑨 = 𝐶𝑎𝑠ℎ & 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑡 𝑡𝑒𝑟𝑚 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 − 𝐶𝑎𝑠ℎ + 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 + 𝑅𝑒𝑐𝑖𝑒𝑣𝑒𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 + 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑒𝑟𝑡𝑦, 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡 & 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑚𝑒𝑛𝑡 +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 & 𝐴𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑠 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑦 + 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑟𝑟𝑒𝑑 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠  

 

OL er beregnet ved brug af følgende variabler:  

𝑶𝑳 =  𝐴𝑐𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑠 𝑃𝑎𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒 + 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐿𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟 + 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 𝑃𝑎𝑦𝑎𝑏𝑙𝑒 +

𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑑 𝑇𝑎𝑥𝑒𝑠 & 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑇𝑎𝑥 𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡  

 

Efter definitionen af de tre typer af operationelle aktiver, samt definitionen af operationelle forplig-

telser, kan der defineres 3 typer af investeret kapital:  

𝑰𝒏𝒗. 𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 = 𝑂𝐴 − 𝑂𝐿  

𝑰𝒏𝒗. 𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒖. 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒘𝒊𝒍𝒍 = 𝑂𝐴 𝑢. 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙 − 𝑂𝐿   

𝑰𝒏𝒗. 𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒖. 𝑰𝑨 = 𝑂𝐴 𝑢. 𝐼𝐴 − 𝑂𝐿  

 

Gennemsnitlig investeret kapital, til brug for beregningen af aktivernes omsætningshastighed, bereg-

nes ved nedenstående formler: 

𝑮𝒏𝒎. 𝑰𝒏𝒗. 𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍𝒕 =  
𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡−1+ 𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑡 

2
  

𝑮𝒏𝒎. 𝑰𝒏𝒗. 𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒖. 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒘𝒊𝒍𝒍𝒕 =  
𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢.𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑡−1+ 𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢.𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑡 

2
  

𝑮𝒏𝒎. 𝑰𝒏𝒗. 𝑲𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒖. 𝑰𝑨𝒕 =  
𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢.𝐼𝐴𝑡−1+ 𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢.𝐼𝐴𝑡 

2
  

 

Med formlerne for de tre typer af investeret kapital, samt definitionen af den gennemsnitlige investe-

ret kapital, kan tre typer af aktivernes omsætningshastighed (ATO), udledes: 

𝑨𝑻𝑶 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑚.𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
  

𝑨𝑻𝑶 𝒖. 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒘𝒊𝒍𝒍 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑚.𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢.𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙
  

𝑨𝑻𝑶 𝒖. 𝑰𝑨 =  
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝐺𝑛𝑚.𝐼𝑛𝑣.𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑢.𝐼𝐴
  

Slutteligt kan tre typer af ROIC udledes:  

𝑹𝑶𝑰𝑪 = 𝑃𝑀 ∗  𝐴𝑇𝑂  

𝑹𝑶𝑰𝑪 𝒖. 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒘𝒊𝒍𝒍 = 𝑃𝑀 ∗  𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙  

𝑹𝑶𝑰𝑪 𝒖. 𝑰𝑨 = 𝑃𝑀 ∗  𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝐼𝐴  



 22 

Udover ROIC, som vil fungere som den afhængige variabel i senere regressionsanalyse, så ønsker 

afhandlingen at benytte kapitalintensiteten til at segregere data. I denne afhandling er kapitalintensi-

teten defineret ved: 

𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 =  
𝐺𝑛𝑚. 𝑂𝐴 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

Kapitalintensiteten afspejler selskabernes egenskab til at generere omsætning ved brug af deres ope-

rationelle aktiver. Igen søger afhandlingen at kunne korrigere for selskaber med store bogførte vær-

dier for goodwill og/eller immaterielle aktiver, hvorfor 3 typer af kapitalintensitet beregnes: 

𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 =  
𝐺𝑛𝑚.𝑂𝐴 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
  

𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒖. 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒘𝒊𝒍𝒍 =  
𝐺𝑛𝑚.𝑂𝐴 𝑢.𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
  

𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒕𝒚 𝒖. 𝑰𝑨 =  
𝐺𝑛𝑚.𝑂𝐴 𝑢.𝐼𝐴

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
  

Beregningen af de gennemsnitlige operationelle aktiver, benytter samme fremgangsmåde som bereg-

ningerne af den gennemsnitlige investerede kapital, altså givet ved:  

𝑮𝒏𝒎. 𝑶𝑨𝒕 =  
𝑂𝐴𝑡−1+ 𝑂𝐴𝑡 

2
  

𝑮𝒏𝒎. 𝑶𝑨 𝒖. 𝒈𝒐𝒐𝒅𝒘𝒊𝒍𝒍𝒕 =  
𝑂𝐴 𝑢.𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑡−1+ 𝑂𝐴 𝑢.𝑔𝑜𝑜𝑑𝑤𝑖𝑙𝑙𝑡 

2
  

𝑮𝒏𝒎. 𝑶𝑨 𝒖. 𝑰𝑨𝒕 =  
𝑂𝐴 𝑢.𝐼𝐴𝑡−1+ 𝑂𝐴 𝑢.𝐼𝐴𝑡 

2
  

 

Rengøring af data 

Efter frasorteringen af finansielle selskaber kunne det konstateres at datasættet, manglede oplysninger 

i visse relevante variable.   

Eksempelvis kunne det konstateres, at flere selskaber manglede en værdi for netto omsætning, hvilket 

ville umuliggøre beregningerne af PM, ATO og deraf ROIC samt, asset intensity. Udover manglende 

værdier for netto omsætning, havde en række observationer rapporteret negativ netto omsætning. 

Observationer med negativ netto omsætning vil også have negativ EBIT, hvilket vil give en falsk 

positiv PM ved udregning, såfremt de blev medtaget. Derfor frasorteredes alle observationer, hvor 

der ikke var oplyst nogen eller negativ værdi for netto omsætning. Efterfølgende blev alle observati-

oner med manglende værdi for EBIT fjernet, eftersom disse ville umuliggøre beregningerne af PM 

og deraf også ROIC.  
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Herefter fokuseredes på de overordnede data variable, så som totale aktiver, totale forpligtelser og 

egenkapital. Såfremt disse gængse regnskabsposter manglede værdier, så gjorde det samme sig gæl-

dende for en række andre relevante variable i den pågældende observation. Eksempelvis hvis totale 

aktiver manglede en værdi, blev det ved stikprøver konstateret, at relevante værdier til brug for op-

gørelsen af operationelle aktiver manglede. Skulle disse observationer inkluderes i datasættet ville 

man risikere forkerte opgørelser af OA og OL, hvilket ville forårsage forkerte beregninger af ROIC 

og asset intensity. Derfor blev alle observationer som manglede værdier i de gængse variable fjernet; 

totale aktiver, totale forpligtelser og egenkapital. Data tabet herved var minimalt og synes at styrke 

validiteten af de respektive datasæt og dermed også analyseværdien.  

 

For at undgå eventuelle oversete datamangler i datasættene, som ville skabe problemer for udregnin-

gen af ROIC og asset intensity, blev alle observationer med manglende værdier i de beregnede vari-

able for investeret kapital fjernet. Derudover blev alle observationer med negativ investeret kapital 

fjernet, for at eliminere sandsynligheden for falske ROIC-værdier, som følge af en eventuel negativ 

PM og en negativ ATO.  

 

Under inspiceringen af ovenstående datakomplikationer, identificeredes observationer, som vedrørte 

selskaber i SIC-kode intervallet 6000-6999. Dette er et problem, eftersom SIC-kode intervallet 6000-

6999 referer til selskaber af finansiel karakter, som også gennemgået ovenfor i afsnittet: ”Eksklusion 

af finansielle selskaber”. De tilbageværende observationer for finansielle selskaber er ikke defineret 

af Compustat som værende finansielle. Trods Compustats definition af de tilbageværende selskaber 

som værende af ikke finansiel karakter, så er det valgt at tage udgangspunkt i klassificeringen fore-

taget af SIC-kode systemet. Derfor ekskluderes alle selskaber i SIC-kode intervallet 6000-6999, i 

overensstemmelse med tidligere studier der benytter ROIC som nøgletal (Fairfield et al., 2011; Fair-

field & Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; Soliman, 2005).  

 

De tilbageværende observationer i de endelige datasæt, indeholder relevante og brugbare værdier til 

brug for videre analyse og besvarelse af afhandlingens forskningsspørgsmål.  

Herunder er indsat en tabel, der viser udviklingen i antallet af observationer i de to datasæt, i takt med 

de respektive krav blev indført: 
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Tabel 2 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Til sammenligning af datasættenes størrelse skal det nævnes, at studiet foretaget af Nissim & Penman 

havde ca. 65.000 observationer for perioden 1963-1999, efter filtrering (Nissim & Penman, 2001). 

Studiet af Fairfield & Yohn havde et datasæt på 9.147 observationer for perioden 1977-1996, efter 

filtrering (Fairfield & Yohn, 2001). Studiet af Soliman havde et datasæt på 77.199 observationer for 

perioden 1970-2001, efter filtrering (Soliman, 2005). Disse studiers datasæt kan dog kun sammenlig-

nes med størrelsen på datasættet for Nordamerika, eftersom ovenstående studier udelukkende an-

vendte data for Nordamerika. Ikke desto mindre er størrelsen på afhandlingens respektive datasæt af 

en anden størrelsesorden end tidligere studier, hvilket synes lovende for segregeringen af data, samt 

muligheden for at kunne drage mere generelle konklusioner. En forudsætning for dette er dog, at 

datamængden som indgår i afhandlingens analyser, er valide.  

 

Validitet af data 

Til at illustrere validiteten af data, er herunder indsat udviklingen i medianen af ROIC, i et boxplot, 

for henholdsvis Nordamerika og Global. Boxplottene er korrigeret for de 2% værst og bedst perfor-

mende observationer, for at eliminere outliers og reducere eventuelle biased værdier. Tallene er op-

givet i procent: 

Beskrivelse Nordamerika Global

Oprindelige observationer 318,092         693,425         

Fjern finansielle selskaber (FS) 61,679-           126,531-         

Observationer i de nye datasæt 256,413         566,894         

Manglende og negativ netto omsætning (sale) 68,968-           59,152-           

Manglende EBIT (ebit) 1,009-             1,480-             

Manglende Totale aktiver (at) 1,341-             4,948-             

Manglende Totale forpligtelser (lt) 1,569-             5,008-             

Manglende Egenkapital (teq) 1,880-             4,371-             

Manglende og negativ Investeret kapital 32,432-           15,383-           

Manglende og negativ Investeret kapital u. Goodwill 17,446-           7,951-             

Manglende og negativ Investeret kapital u. IA 12,959-           7,853-             

Fjern SIC 6000 6999 13,542-           3,782-             

Endelige datasæt til brug for analyse 105,267         456,966         

Kronologisk udvikling i antal observationer 
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Figur 2 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 3 

Kilde: Egen tilvirkning 
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De farvede bokse i ovenstående boxplot illustrerer området, hvor de observationer, der ligger inden 

for den 25.-75. percentil, har deres ROIC-værdier. Området kaldes også for ’interquartile range’ 

(IQR). Afhængig af værdiforskellen for den 25. percentil og den 75. percentil, varierer længden på 

selve IQR. Længden på IQR siger derfor noget om variabiliteten i data. Kigger man på IQR for Nord-

amerika i år 2001, aflæses variabiliteten at være størst netop der. Kigger man på IQR for Global, så 

synes variabiliteten størst i årene 2007-2009. Dette er ikke overraskende eftersom man oplevede to 

finansielle kriser i disse perioder, hvilket naturligt medfører større variation i selskabers performance.  

Den sorte streg, der går på tværs i boksene illustrerer medianen af observationerne medtaget for året, 

og tallene, skrevet med hvid over stregen, er median-værdien i procent.  

Den tynde lodrette streg, der er over (under) IQR, illustrerer forskellen mellem værdien for den 75. 

(25.) percentil og den højeste (laveste) værdi inkluderet i datasættet. Den højeste (laveste) værdi er 

illustreret ved den lodrette streg, der står vandret på den lodrette streg. Efter den lodrette streg ses, 

hvad der ligner en tyk sort streg, men dette er enkelt observationer, som er sorteret fra, altså outliers. 

Udover de 2% der er trukket ud af datasættet i begge haler, inden visualisering af boxplottet, så fjerner 

et boxplot også selv 0,7% af data, dvs. 0,35% af data i begge haler. Det er disse 0.35% af observati-

onerne, der afspejles i, hvad der ligner tykke sorte streger, men reelt er enkelte observationer, der 

klassificeres som outliers i data.   

De to illustrationer synes overordnet at variere meget godt med udviklingen i verdens BNP-vækst, 

som indirekte afspejler selskabernes faktiske finansielle performance (The World Bank, 2021). Der-

for synes de beregnede værdier for ROIC at være troværdige.   

 

Førend det endegyldigt kan konstateres, om data i de respektive datasæt synes retvisende og dermed 

brugbare, skal der kigges nærmere på nøgletallene, der udgør ROIC. Til at identificere mønstre og 

outliers i data for beregningen af ROIC, benyttes lag plots. Herunder er indsat lag plots for ATO og 

PM, i henholdsvis Nordamerika og Global. Der er anvendt en lag på 1, dvs. 1 år i de respektive 

datasæt.  
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Figur 4 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 
Figur 5 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Der kan på begge lag plots for ATO aflæses en moderat autokorrelation i data, hvilket også var for-

ventet, eftersom ATO er opgjort ved netto omsætning og gennemsnitlig investeret kapital, hvilket er 

to tal, som sjældent ændrer sig drastisk fra periode til periode. I de tilfælde, hvor de måtte ændre sig 

drastisk, vil korrelationen imellem omsætningen og den investerede kapital ofte være tæt på 1. Ek-

sempelvis, hvis man forestiller sig et selskab, der fusionerer eller opkøber et andet selskab, så vil 

selskabets nettoomsætning forventeligt stige med det opkøbte selskabs netto omsætning +/- det løse. 
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Dog vil selskabet også have overtaget det fusionerede eller opkøbte selskabs operationelle aktiver og 

forpligtelser, hvorfor den investerede kapital også vil vokse. Afhængig af, hvor effektivt det fusione-

rede eller opkøbte selskab har været til at generere omsætning ift. dens investeret kapital, sammen-

lignet med det fusionerende eller opkøbende selskab, vil ATO påvirkes i enten opadgående eller ned-

adgående retning. På trods af at ATO påvirkes, vil ændringen i ATO fra perioden før fusionen/opkø-

bet til efter fusionen/opkøbet næppe være ændret drastisk, som følge af stigning i både omsætning og 

investeret kapital.  

Trods den moderate autokorrelation i ATO, ses en del værdier at afvige fra autokorrelationen. Disse 

tænkes at være udgjort af selskaber, som i tidligere perioder har investeret massivt i produktudvikling, 

men først opnår afkast af deres investering i senere perioder. Dette kan skabe større udsving i forhol-

det mellem netto omsætning og investeret kapital. Global datasættet synes at opleve mere diverge-

rende værdier end Nordamerika, hvilket kan skyldes større grad af forskelle i regnskabspraksis og 

dermed indregning, som følge af at flere landes børsnoterede selskaber er inddraget i Global datasæt-

tet kontra Nordamerika. Dog skal det bemærkes, at Global datasættet indeholder over 4x så meget 

data som Nordamerika, hvorfor lag plottet for Globals ATO alt andet lige vil opleve større variabilitet. 

Det findes heller ikke urealistisk at antage, at Nordamerikas lag plot ville ligne lag plottet for Global, 

såfremt det indeholdte 4x så meget data. Der kan grafisk aflæses store ligheder i de respektive lag 

plots.  

Outliers kan aflæses af de to lag plots for ATO, hvilket understreger behovet for at korrigere fremti-

dige analyser/grafer/tabeller for dataværdierne i datasættenes haler.   

Afslutningsvis skal det bemærkes, at der ikke er nogle observationer med negativ værdi i de respek-

tive lag plots for ATO, da observationer med negativ investeret kapital er fjernet fra datasættet. 

 

For de to lag plots for PM, synes der ikke at kunne aflæses en lige så stor grad af autokorrelation, 

som gjorde sig gældende for ATO. Værdierne i de to lag plots synes dog heller ikke at være helt 

tilfældige. De fleste observationer samler sig omkring værdier > 0, hvilket indikerer, at de fleste sel-

skaber er profitable i deres primære drift. Årsagen til at data for PM ikke er lige så autokorreleret som 

data for ATO skyldes, at EBIT som variabel er mere svingende i værdi end gennemsnitlig investeret 

kapital. Dette skyldes at, stigninger/fald i omkostninger forbundet med den primære drift oftere finder 

sted, som følge af muligheden for at korrigere disse under forskellige økonomiske konjunkturer.  

Ligesom det gjorde sig gældende for de respektive lag plots for ATO, så kan der, af de to lag plots 

for PM aflæses større variabilitet i data for Global. Det synes ikke urealistisk at antage Nordamerikas 
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lag plot ville ligne lag plottet for Global, såfremt det indeholdte 4x så meget data. Grafiske ligheder 

kan i hvert fald aflæses.  

Outliers kan også aflæses af de respektive lag plots for PM. Eksempelvis aflæses enkelte observatio-

ner for PM at være tæt på eller = 100%. Det forekommer urealistisk, at EBIT er enten af næsten eller 

præcis samme størrelse som netto omsætningen. Det er et fåtal af observationerne, som dette gør sig 

gældende for, men ikke desto mindre bekræfter det behovet for at korrigere for outliers.  

 

Overordnet set synes data i de 4 lag plots dog at samle sig omkring værdier, der forekommer realisti-

ske. Det er vurderingen, at de to datasæt indeholder retvisende data til brug for analyse af afhandlin-

gens forskningsspørgsmål. Derfor kombineres de to datasæt og der benyttes udelukkende det samlede 

datasæt til at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål empirisk.  

Behandlingen af observerede outliers adresseres i afhandlingens analyser, ved at fjerne haleværdi-

erne.  

 

Empirisk analyse  

Introduktion 

Den empiriske analyse tilstræber at besvare afhandlingens forskningsspørgsmål ved brug af den 

indsamlede data, som gennemgået i ovenstående dataafsnit. Med afsæt i de beregnede nøgletal op-

stilles økonometriske modeller, som er designet til at kunne besvare de opstillede forskningsspørgs-

mål.  

En gennemgang af modellerne og den økonometriske teori, som ligger bag, vil finde sted i det føl-

gende afsnit. Herefter følger en udfoldning af den deskriptive statistik for data anvendt i model-

lerne, samt for korrelationsmatricen af de beregnede nøgletal. Afslutningsvis præsenteres, analyse-

res og diskuteres resultaterne af de forskellige regressionsresultater.   

 

Metode og modeller 

Til at besvare forskningsspørgsmålene anvendes økonometri. Økonometri benytter sig af regres-

sion, som i sin simpleste form kan beskrives som en metode, der anvendes til at beskrive variationer 

i en afhængig variabel y ved ændringer i den forklarende variabel x (Wooldridge, 2012, s. 20). Ved 

at benytte regression undersøges, hvordan ændringer i historiske værdier for virksomhedens, 
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branchens og markedets ROIC påvirker virksomhedens ROIC i den indeværende periode. Modellen 

ser derfor i sin grundform således ud: 

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡 = 𝑓(𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡−1, 𝑅𝑂𝐼𝐶𝐵,𝑡−1, 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑀,𝑡−1) 

Hvor  

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡      = virksomhedens ROIC i den indeværende periode.  

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡−1  = virksomhedens ROIC i den forgangne periode. 

𝑅𝑂𝐼𝐶𝐵,𝑡−1 = branchens ROIC i den forgangne periode.  

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑀,𝑡−1= markedets ROIC i den forgangne periode.  

Virksomhedens ROIC i den forgangne periode er defineret ved virksomhedens ROIC til tiden t (ind-

delt på årstallet), som er blevet lagged med et år.  

Branchens ROIC i den forgangne periode er defineret ved median værdien af branchens ROIC (ind-

delt ved brug af SIC-koder) til tiden t (inddelt på årstallet), og herefter er værdien blevet lagged med 

et år. SIC-kode systemet er et anerkendt industriklassificeringssystem, som blev udviklet i 1937 af 

den amerikanske regering, for at muliggøre analyse af økonomisk aktivitet på tværs af industrier 

(Kenton, 2019).  

Markedets ROIC i den forgangne periode er defineret ved median værdien af al datas ROIC til tiden 

t (inddelt på årstallet) og herefter er værdien blevet lagged med et år. 

Årsagen til at der anvendes median værdier for branchens og markedets ROIC vil blive udfoldet i 

afsnittet ’Deskriptiv statistik og korrelationsmatrice’.   

 

Førend en økonometrisk analyse kan finde sted, er det nødvendigt at funktionen f (∙) specificeres, ved 

at opstille en økonometrisk model. En afgørende faktor ved opstilling af en økonometrisk model er 

inkorporeringen af et fejlled 𝜇. Fejlledets funktion er at tage højde for karakteristika af betydning for 

en virksomheds ROIC, som enten er overset eller som ikke har været mulig at observere. Jo flere 

variable der tilføjes til modellen desto mindre vil fejlledet blive, men det kan aldrig fuldkommen 

elimineres, eftersom der altid vil være nogle ikke mulige observerbare karakteristika (Wooldridge, 

2012, s. 4). Det kunne eksempelvis være graden af regnskabsmanipulation, som den enkelte virksom-

hed benytter sig af.  

Ved at inddrage historiske værdier for virksomhedens egen, branchens og markedets ROIC, søger 

modellen at kunne tage højde for virksomheds-, branche- og markedsspecifikke ændringer, som ville 

kunne påvirke virksomhedens ROIC i den indeværende periode. Dette gør at modellen reducerer 
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sandsynligheden for, at ændringer i de økonomiske eller brancherelaterede konjunkturer bliver af-

spejlet i fejlledet.  

Udover specificering af funktionen f (∙) og bevidstheden om, hvad fejlledet 𝜇 kan indeholde af uob-

serverbar information, så er det ligeså vigtigt at være bevidst om hvad for en type data der arbejdes 

med, og hvilken type regression man ønsker at benytte sig af. Datasæt kan karakteriseres som et 

ubalanceret panel datasæt (Wooldridge, 2012, s. 440). Data følger en række forskellige virksomheder 

over en tidsserie på 25 år, hvor nogle virksomheder udtræder af data som følge af afnotering eller 

konkurs, mens andre virksomheder indtræder i data som følge af børsnotering.  

En af de store fordele ved at arbejde med panel datasæt er muligheden for at arbejde med lagged 

værdier, som kan hjælpe med at finde sammenhænge mellem historiske observationer og fremtidige 

resultater (Wooldridge, 2012, s. 10). Dette stemmer godt overens med grundmodellen opstillet oven-

for, som benytter sig af lagged værdier til at kunne identificere hvorledes virksomhedens ROIC på-

virkes i den indeværende periode.  

Til at beskrive hvordan den afhængige variabel 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡 varierer med ændringer i de forklarende va-

riable 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡−1,  𝑅𝑂𝐼𝐶𝐵,𝑡−1 og  𝑅𝑂𝐼𝐶𝑀,𝑡−1, kan der benyttes simpel lineær regression med flere va-

riable (Wooldridge, 2012, s. 20).     

 

Udrulles funktionen f (∙) som en simpel lineær regressionsmodel med flere variable og tilføjer fejlle-

det 𝜇 opnås en økonometrisk model, som der kan foretages regressionsanalyse på:  

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡 = 𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡−1 +  𝛽2 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶𝐵,𝑡−1 +  𝛽3 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑀,𝑡−1 +  𝜇       (1) 

Hvor  

𝛼   = skæringen med y-aksen.  

𝛽1 = koefficienten for virksomhedens ROIC i den forgangne periode. 

𝛽2 = koefficienten for branchens ROIC i den forgangne periode. 

𝛽3 = koefficienten for markedets ROIC i den forgangne periode. 

𝜇   = fejlledet.  

Fortolkningen af værdien 𝛼 er ændringen i virksomhedens ROIC i indeværende periode, såfremt æn-

dringen i ROIC for virksomheden, branchen og markedet i den forgangne periode var 0. Dette sce-

narie forekommer dog urealistisk, hvorfor der ikke vil bruges tid på at analysere og diskutere 𝛼. 

Beta-koefficienterne skal tolkes individuelt, og beskriver hvordan en enhedsændring i den forkla-

rende variabel påvirker den afhængige variabel, mens alle andre forklarende variable holdes uændret 

– ceteris paribus (Wooldridge, 2012, s. 10-11).   
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Fejlledet fortæller hvor langt modellens estimerede ROIC afviger fra den faktisk observerede ROIC. 

Der fokuseres ikke på værdien af fejlledet, fokus er på koefficientværdierne og hvordan de hver især 

påvirker virksomhedens fremtidige ROIC.  

 

I afsnittet ’Nøgletal’ blev ROIC udledt som et produkt af nøgletallene PM og ATO. Ved at dekom-

ponere model (1) i henholdsvis PM og ATO, identificeres hvordan historiske værdier for PM og ATO 

påvirker virksomhedens PM og ATO i indeværende periode.  

Derfor opstilles økonometriske modeller for PM og ATO, som bygger på helt samme økonometriske 

metode som model (1): 

𝑃𝑀𝑖,𝑡 = 𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝑃𝑀𝑖,𝑡−1 +  𝛽2 ∗ 𝑃𝑀𝐵,𝑡−1 +  𝛽3 ∗ 𝑃𝑀𝑀,𝑡−1 +  𝜇              (2) 

 

𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡 = 𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐴𝑇𝑂𝑖,𝑡−1 +  𝛽2 ∗ 𝐴𝑇𝑂𝐵,𝑡−1 +  𝛽3 ∗ 𝐴𝑇𝑂𝑀,𝑡−1 +  𝜇      (3) 

 

Den teoretiske analyse belyste hvordan kapitallette selskaber har større finansiel fleksibilitet end ka-

pitaltunge selskaber. Ved beregning af nøgletallet asset intensity muliggøres segregering af kapital-

lette og kapitaltunge industrier. Det ønskes undersøgt hvorvidt historiske værdier for virksomheden, 

branchen og markedets ROIC, påvirker disse forskelligt. Derfor er data inddelt i 4 kvartiler rangeret 

på industriernes median kapitalintensitet (ved brug af SIC-koder). Det betyder, at de mest kapitallette 

industrier grupperes i Q1 og modsat i Q4 grupperes de mest kapitaltunge industrier.  

 

Til at besvare forskningsspørgsmål 2, opstilles samme økonometriske modeller som gennemgået 

ovenfor (1), (2) og (3), til brug for regressionsanalyse på kvartil niveau, for henholdsvis Q1, Q2, Q3 

og Q4. De økonometriske modeller (1), (2) og (3) vil altså være de samme som gennemgået ovenfor, 

dog vil regressionen udelukkende finde sted på de dataobservationer, som indgår i de respektive 

kvartiler. For lettere at kunne adskille modellerne fra hinanden og hvornår de bliver anvendt til hvad, 

klassificeres model (1) som model (1.1) ved regression på kvartil niveau. Det samme gør sig gæl-

dende for model (2), som bliver til model (2.1), samt model (3) som bliver til model (3.1).  

 

I den teoretiske analyse blev det belyst, hvordan visse industrier kan ’syne’ mere kapitaltunge end 

andre, som følge af store bogførte værdier under goodwill og immaterielle aktiver. Eftersom disse 

bogførte værdier ikke påvirker selskaberne i deres operationelle drift, korrigeres der for disse poster 

og dermed opnås et mere rent billede af industriernes kapitalintensitet. Under dataafsnittet ’Nøgletal’ 
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blev der beregnet nøgletallene for henholdsvis ROIC, ATO og asset intensity uden goodwill og im-

materielle aktiver. 

Data opdeles derfor endnu engang i 4 kvartiler, rangeret på industriernes median kapitalintensitet 

uden henholdsvis goodwill og immaterielle aktiver. For at kunne undersøge, hvorvidt denne korrek-

tion af selskabernes kapitalintensitet giver mere nuanceret resultater, opstilles økonometriske model-

ler, som er sammenlignelige med model (1.1) og (3.1): 

𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝑖,𝑡−1 +  𝛽2 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝐵,𝑡−1 +  𝛽3 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝑀,𝑡−1 +  𝜇     (1.2)  

 

𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 ∗ 𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝐵,𝑡−1 +  𝛽3 ∗ 𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝑔𝑑𝑤𝑙𝑀,𝑡−1 +  𝜇             (3.2)  

 

𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝐼𝐴𝑖,𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝐼𝐴𝑖,𝑡−1 + 𝛽2 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝐼𝐴𝐵,𝑡−1 + 𝛽3 ∗ 𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝐼𝐴𝑀,𝑡−1 +  𝜇                            (1.3)  

 

𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝐼𝐴𝑖,𝑡 = 𝛼 +  𝛽1 ∗ 𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝐼𝐴𝑖,𝑡−1 +  𝛽2 ∗ 𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝐼𝐴𝐵,𝑡−1 + 𝛽3 ∗ 𝐴𝑇𝑂 𝑢. 𝐼𝐴𝑀,𝑡−1 +  𝜇                                   (3.3)  

 

Modellerne (1.2) og (1.3) er identiske med model (1) og (1.1), på nær den forskel at model (1.2) 

benytter værdier for ROIC uden goodwill, og model (1.3) benytter ROIC uden immaterielle aktiver.  

Tilsvarende gør det sig gældende for model (3.2) og (3.3), de er kun forskellige fra model (3) og (3.1) 

ved at de bruger værdier for ATO uden henholdsvis goodwill og immaterielle aktiver.  

Model (2) og (2.1), indeholder ikke balanceværdier, hvorfor regressionsmodellens forklarende vari-

able ikke skifter. Dog vil inddelingen af brancherne i de forskellige kvartiler ændre sig, når asset 

intensity korrigeres for henholdsvis goodwill og immaterielle aktiver, ligesom det gør sig gældende 

for de øvrige modeller. Model (2.2) og (2.3) er derfor identiske med model (2) og (2.1), dog vil data 

og output af modellerne være forskellige, som følge af at rangeringen af branchernes kapitalintensitet 

ændres ved korrektion af goodwill i model (2.2) og immaterielle aktiver i model (2.3).  

 

Resultaterne af regressionsmodellerne som vedrører ROIC og ATO uden goodwill, model (1.2), (2.2) 

og (3.2), vil ikke blive gennemgået eller illustreret i afsnittet afhandlingen, eftersom goodwill er en 

post, som indgår under immaterielle aktiver, og derfor udelukkende har effekt for de selskaber og 

brancher, hvor opkøb er en del af strategien for vækst eller en branchekutyme. Modellerne som kor-

rigerer for immaterielle aktiver, vil automatisk også korrigere for selskaber og brancher med store 
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bogførte værdier under goodwill, eftersom goodwill indgår under immaterielle aktiver. Resultaterne 

af model (1.2), (2.2) og (3.2) vil i stedet være at finde i appendiks.6  

Samme fremgangsmåde og metodik, som benyttes til at besvare forskningsspørgsmål 2, vil også 

blive benyttet til at besvare forskningsspørgsmål 3. Forskellen fra forskningsspørgsmål 2 er, at der 

nu pålægges begrebet asset intensity på udvalgte markedsbestemte brancher, for at se om lignende 

tendenser vil gøre sig gældende. Grundet det begrænsede antal af observationer indeni markeds-

brancherne, vil en todelt grupperingen af virksomhederne finde sted, modsætningsvist af den kvar-

tile inddeling i forskningsspørgsmål 2.  

Nedenstående figur 6 opsummerer ovenstående gennemgang, samt danner overblik over gennemgan-

gen af den empiriske analyse: 

 

 

Figur 6 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 
6 Se appendiks 3 til 7 
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Deskriptiv statistik og korrelationsmatrice 

Førend der fokuseres på resultaterne af de opstillede modeller, fokuseres der på det data, som er 

benyttet i de forskellige modeller. Herunder er der indsat deskriptiv statistik samt en korrelationsma-

trice for de selskabsspecifikke relevante variable:  

 

 

Alle korrelationer er statistisk signifikante ved et 0,1% signifikansniveau.  
Data dækker perioden fra primo 1995 – ultimo 2019. Data er korrigeret for 2% haleværdier i begge ender.  
Antal observationer = 502.048 

Tabel 3 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Af den deskriptive statistik aflæses en median ROIC på 9,12% for perioden, hvilket stemmer godt 

overens med data fra tidligere studier, som har benyttet ROIC før skat som nøgletal (Fairfield et al., 

2011; Fairfield & Yohn, 2001; Soliman, 2005). Tidligere studier har ganske vist alle højere median 

værdier for ROIC, men disse er aftagende i takt med data bliver nyere. Af ovenstående studier er det 

seneste data for perioden 1989 – 2003, hvor median ROIC er 13,13% (Fairfield et al., 2011). 
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Afhandlingens data strækker sig fra 1995 – 2019, hvor markedet siden 2004 har oplevet lavere infla-

tion og mindre vækst end tidligere (Posen, 2019), hvorfor der opnås en lavere median ROIC end de 

ovenstående studier.  

Udviklingen i medianen fra ROIC til ROIC uden goodwill og videre til ROIC uden immaterielle 

aktiver er stigende, hvilket er forventeligt rent matematisk, eftersom ATO bliver større som følge af 

den mindre investerede kapital, imens PM holdes uændret.  

Asset intensity ses at blive mindre, når henholdsvis goodwill og immaterielle aktiver trækkes ud af 

variablen. Ligesom for ROIC og ATO er denne udviklingen forventet rent matematisk, eftersom de 

operationelle aktiver reduceres, når goodwill og immaterielle aktiver ikke bliver indregnet, imens 

nettoomsætningen forbliver uændret.  

 

Fokuserer man på forskellene mellem de gennemsnitlige værdier og median værdierne, så aflæses 

forskydninger, hvilket indikerer, at data ikke følger en perfekt normalfordeling. Værd at nævne er 

variablen PM, som har en gennemsnitlig værdi på 2,35% mens median værdien er givet ved 5,88%. 

Tidligere studier, som også har vist deskriptiv statistik for PM, har rapporteret en gennemsnitlig PM 

på henholdsvis 9,2% (1978 – 1996) og 2,8% (1970 – 2001), mens median værdierne for PM var 8,9% 

og 7,4% (Fairfield & Yohn, 2001; Soliman, 2005). Generelt synes median værdierne at være tættest 

på tidligere studiers data, mens der er større variation i de gennemsnitlige værdier. Dette indikerer at 

data, trods korrektion af haleværdier, fortsat indeholder outliers. Disse outliers kan aflæses af de rap-

porterede minimum og max værdier for de relevante variable. Især minimum værdien for PM på -

297% er med til at give en forklaring på, hvorfor den gennemsnitlige PM er lavere end median PM.  

Omvendt for ATO og asset intensity ses de gennemsnitlige værdier at være større end median værdi-

erne, hvilket er forklaret af de relativt større max værdier end minimum værdier for disse variable.  

Grundet outliers i data, findes de gennemsnitlige værdier for de relevante variable mindre retvisende 

end median værdierne. Derfor benyttes median værdier i de ovenfor opstillede modeller, når regres-

sion foretages på branchernes og markedets relevante variable.  

 

Korrelationen mellem de relevante variable er fundet ved brug Spearman-korrelation, i tråd med lig-

nende studier (Fairfield et al., 2011; Fairfield & Yohn, 2001; Nissim & Penman, 2001; Soliman, 

2005). Dette som følge af at udviklingen i de regnskabsbaserede nøgletal ikke følger en lineær ud-

vikling, hvorfor Spearman-korrelation er den mest præcise metode at anvende (Statstutor, 2021). 

Korrelationerne mellem ROIC & PM, ROIC & ATO og PM & ATO stemmer godt overens med 
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tidligere studiers værdier (Nissim & Penman, 2001; Soliman, 2005). Soliman finder korrelationsvær-

dier mellem ROIC & PM på 0,72, ROIC & ATO på 0,38 og PM & ATO -0,23. Nissim & Penmans 

korrelationsværdier for de samme variable er 0,57, 0,38 og -0,41. Denne afhandlings korrelationsvær-

dier for de samme variable er henholdsvis 0,77, 0,43 og -0,07.  

 

Studiet af Nissim & Penman (2001) viser korrelationen mellem industri medianen for PM og ATO 

tenderer til at have en stærk negativ korrelation, hvorved de antyder, at trods de fleste industrier opnår 

samme ROIC, så finder det sted med forskellige niveauer af PM og ATO. Den negative korrelation 

mellem PM og ATO indikerer, at et selskab ikke både kan have en høj profit på dets produkter og 

samtidig sælge en masse af dem. Et eksempel herpå er supermarkeder, som har en lille profitmargin 

på deres varer, men til gengæld sælger de mange varer. På den anden side er mere specialiserede 

industrier, hvis ydelser er specialiseret, skræddersyet til kunden, svært at producere etc. Disse indu-

strier opnår en høj profit margin på deres ydelser/varer, men samtidig er antallet af solgte ydelser/va-

rer få.  

Afhandlingens korrelationskoefficient mellem PM & ATO er dog en del lavere end Nissim & Pen-

mans, hvilket indikerer denne forskel er blevet mindre med tiden, men forholdet trods alt fortsat er 

negativt korreleret.  

 

Korrelationerne for asset intensity viser en negativ korrelation med ROIC, hvilket ikke er overra-

skende rent matematisk. En stigning i asset intensity betyder som oftest, at selskabets operationelle 

aktiver vokser relativt mere end omsætningen, deraf en større investeret kapital som mindsker ATO 

(såfremt de operationelle forpligtelser ikke er vokset relativt mere end aktiverne). Derfor aflæses også 

en høj negativ korrelation mellem asset intensity og ATO.  

Det er svært at udlede noget konkret om, hvorledes asset intensity påvirker PM, da værdien er tæt på 

0, men en lille positiv korrelation kan aflæses, hvilket understøtter korrelationen mellem PM & ATO. 

Hvis et selskab øger sine operationelle aktiver relativt til deres operationelle forpligtelser, betyder det 

en faldene ATO, hvilket kunne indikere, at selskabet nu tager en højere pris for varen (højere PM), 

men samtidig afsætter færre varer (lavere ATO). 
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Regressionsresultater for forskningsspørgsmål 1 

Model 1, 2 & 3 

Analysen vil både indeholde resultater fra regressionsanalyser, koefficient-plots og grafiske repræ-

sentationer for at levere et så dybdegående og nuanceret billede som muligt. Output fra regressions-

analyser vil gennem afhandlingen være markeret med henholdsvis *,** og *** for at vise statistisk 

signifikans på et 5%-, 1%- og 0.1%-signifikansniveau. En koefficient uden stjerne betyder, at værdien 

er statistisk insignifikant (det kan ikke afvises at koefficienten er forskellig fra 0).  

  

Model 1: 

Regressionsanalyse model 1: 

 

Tabel 4 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående output fra regressionsanalysen kan skrives i en ligning som: 

𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡 = 0.0116 + 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡−1 ∗ 0.4549 + 𝑅𝑂𝐼𝐶𝐵,𝑡−1 ∗ 0.8548 + 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑀,𝑡−1 ∗ −0.5588 + 𝜇𝑡                      

Ovenstående resultater viser sammenhængen mellem den afhængige variabel (𝑅𝑂𝐼𝐶𝑖,𝑡) og de uaf-

hængige variable. Disse kan fortolkes på følgende måde: Ved en ændring på en enhed (100%) i virk-

somhedens ROIC i forhenværende periode (𝛽1), vil den afhængige variabel (virksomhedens ROIC i 

indeværende periode) stige med 45.49 procentpoint, ved at holde alle andre variable konstant. End-

videre kan det tolkes, at ved en stigning på en enhed i branchens median ROIC i forhenværende 

periode (𝛽2), vil virksomheden opleve en stigning på 85.48 procentpoint i virksomhedens ROIC i 

indeværende periode, ved at holde alle andre variable konstant. Begge disse estimater er statistiske 

signifikante med en meget lille p-værdi og en høj t-test. Koefficienterne kan dermed siges at være 

signifikant forskellige fra 0.  

Antal af obs.

483,703         Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.2201           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-4.94

Model 1 (Median)

0.0116

1.13

0.257

0.4549***

361.82

0.000

0.8548***

36.79

0.000

-0.5588***

0.000

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Den tredje koefficient er stærk statistisk signifikant (0.000), da denne har en p-værdi betydeligt lavere 

end 0.05. Der kan dermed tolkes på det negative fortegn for koefficienten, der alt andet lige viser, at 

en stigning i ROIC på tværs af hele datasættet i forhenværende periode, vil generere et fald i virk-

somhedens ROIC i indeværende periode på 55.88 procentpoint.  

Ydermere, har regressionsanalysen for model 1 på datasættet genereret en justeret forklaringsgrad på 

22.01%. Dermed kan der i datasættet forklares 22.01% af variansen i resultatet for den individuelle 

virksomheds ROIC i indeværende periode ud fra de uafhængige variable (UCLA: Statistical Consul-

ting Group, 2021).  

 

Graf 2 

Kilde: Egen tilvirkning 

Ovenstående graf viser en decil-inddeling på udviklingen i median ROIC på hele datasættet fra de 

dårligst performende i decil 10 til de bedst performende i decil 1. Værdierne i år 2000 er ’fixed’. 

Dette betyder at, selvom data var tilgængelig fra primo 1995 blev år 2000 valgt, da den tidmæssige 

ramme vurderes tilstrækkelig for at kunne identificere tendenser samt antallet af observationer var 

større. De ’fixed’ værdier i år 2000 medfører samtidig, at virksomheder børsnoterede efter år 2000 

ikke ville være inkluderet og illustreret i ovenstående graf. Dette vil gøre sig gældende for alle grafi-

ske illustrationer i denne analyse.     

For at kunne identificere hvorvidt nøgletallene der driver model 1, måtte være påvirket forskelligt fra 

model 1, foretages regression på PM og ATO. 
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Model 2: 

PM: 

 

Tabel 5 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående regressionsoutput viser, at branchens PM i foregående periode vil have signifikant ind-

virkning på virksomhedens PM i indeværende periode. Den overordnede model har modsætningsvist 

en justeret forklaringsgrad på 0.02% og kan dermed ikke antages, at levere pålidelige estimater. Her-

under vises graf 3, der illustrerer udviklingen i datasættets median PM over tid. Det aflæses over tid, 

at decilerne langsomt samler sig.     

 

Graf 3 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

Antal af obs.

492,876         Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.0002           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-0.35

Model 2 (Median)

-0.9000

-0.13

0.895

0.0119***

8.61

0.000

22.7215***

4.49

0.000

-39.4975

0.726

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Model 3: 

 

ATO: 

 
 

Tabel 6 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
Virksomhedens egen historiske ATO vil have den største påvirkning i forhold til indvirkning på virk-

somhedens ATO i indeværende periode. Dernæst vil branchens historiske ATO også have signifikant 

påvirkning af virksomhedens ATO i indeværende periode. Det negative fortegn for markedskoeffici-

enten indikerer, at virksomheden vil opleve en negativ indvirkning på ATO i indeværende periode, 

som følge af en positiv ændring i markedets ATO i foregående periode. Modellen besidder endvidere 

en forøget forklaringsgrad, sammenlignet med model 1 og 2, på 58.33%. Nedenstående graf 4 illu-

strerer en større spredning mellem decilerne, sammenlignet med graf 3. Endvidere viser graf 4 også, 

at decilerne samler sig langsomt over tid.   

 

 
Graf 4 

Kilde: Egen tilvirkning 

Antal af obs.

483,953         Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.5833           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.000

-4.32

Model 3 (Median)

0.2729***

5.79

0.000

0.7232***

754.35

0.000

0.3090***

77.23

0.000

-0.1399***

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2



 42 

Diskussion af resultater for forskningsspørgsmål 1 

Model 1: 

Her observeres, at virksomheders fremtidige ROIC er mere påvirket af hvordan branchen har perfor-

met året forinden end hvordan virksomheden har performet året forinden. Dette er givet ved koeffi-

cient værdierne 0.4549 (ß1) og 0.8548 (ß2). Derudover indikerer model (1), at en enheds ændring 

(100%) i markedets historiske ROIC påvirker virksomhedens ROIC negativt i den indeværende pe-

riode. Dette er givet ved koefficient værdien -0.5588 (ß3). Alle tre koefficientværdier er statistiske 

signifikante ved et 0,1% signifikansniveau, hvilket i højere grad gør det muligt og pålideligt at for-

tolke disse.   

 

Eftersom alle variable er beregnet ens, og regressionen har fundet sted på alle observationer, findes 

der ingen matematiske afledte årsagssammenhænge til regressionsresultatet i model (1). Derimod 

synes resultaterne af koefficient 1 og 2 at understøtte økonomisk teori, heriblandt Stiglers teori om at 

alle brancher oplever reversion (Stigler, 1963), Fama og French’s påstand: ”In a competitive environ-

ment, profitability is mean reverting within as well as across industries.” (Fama & French, 2000) og 

Penmans konklusion:” Within an industry, firms tend to become more like each other over time or 

they go out of existence.” (Penman, 2001). Disse ovenstående teorier bliver også grafisk bekræftet i 

graf 2. 

 

Det negative fortegn, der kan aflæses i koefficient 3, er opsigtsvækkende, eftersom der identificeres 

en lille positiv korrelation mellem virksomhedens ROIC i indeværende periode og markedets ROIC 

i forhenværende periode. Korrelationsværdien er statistisk signifikant ved et 0,1% signifikansniveau. 

For at sikre, at regressionsoutputtet ikke indeholder multikollinearitet, testes outputtets variance in-

flation factor (herefter VIF).7 Det ses af regressionsoutputtets VIF-værdier, at multikollinearitet ikke 

er tilfældet, sammenlignet med økonometriens standard cut-off værdi på 10 (Wooldridge, 2012, s. 

86). Koefficientværdien kan derfor ikke tilkobles nogen intuitiv økonomisk forklaring. Der konstate-

res blot, at en enheds ændring i markedets historiske ROIC påvirker virksomhedens fremtidige ROIC 

negativt.  

 

 
7 Se appendiks 14 for korrelation mellem de to variable, samt VIF output for regressionen.  
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ß3 koefficienten aflæses at have lavere absolut t-værdi end ß1 og ß2 i regressionsoutputtet for model 

(1), hvilket indikerer større standardafvigelse i koefficienten. Derfor noteres det, at historiske værdier 

for markedet er den mindst præcise ’predictor’ af virksomhedens fremtidige ROIC. Dette er i tråd 

med den regnskabsanalytiske litteratur, som siger at virksomhedens værdiskabelse starter med stra-

tegiske value drivers, som er virksomheds- og/eller industribestemt (Petersen & Plenborg, 2010, s. 

175). Samtidig viser studier som har påvist at reversion mod markedets gennemsnitlige profitabilitet 

finder sted, at dette sker langsomt over lange tidsperioder (Fairfield et al., 1996; Freeman et al., 1982; 

Nissim & Penman, 2001). Derfor er det også forventeligt, at markedskoefficienten er den mindst 

præcise, når regressionen har fundet sted på værdier der er lagged 1 år. 

 

For at få en bedre forståelse af model (1), dekomponeres modellen i PM og ATO i henholdsvis model 

(2) og (3).  

 

Model 2: 

I Model (2) observeres der signifikant forskel mellem koefficient 1 og 2, hvilket indikerer, at virk-

somhedernes PM i større grad fastsættes ud fra deres branchetilhørsforhold end virksomheden selv. 

Dette er givet ved koefficient værdierne 0.0119 (ß1) og 22.7215 (ß2).8 Forskellen i værdierne under-

støtter kraftigt Fama og French’s påstand og Penmans konklusion vedrørende branchers profitabilitet. 

Dette understøttes endvidere grafisk i graf 3, hvor værdierne for median PM, på tværs af de 10 deciler, 

synes at ligge tættere på hinanden end tilfældet er for median ROIC i graf 2. 

Ligesom i model (1) observeres igen, at koefficient 3 er negativ, hvilket er overraskende som følge 

af en lille positiv korrelation mellem virksomhedens PM og markedets historiske PM. Multikolline-

aritet mellem de forklarende variable er blevet testet, ligesom i model (1). Igen identificeres ingen 

tegn herpå. 9 Det kan dog konstateres, at koefficient 3 i model (2) er statistisk insignifikant, hvorfor 

værdien ikke tillægges nogen fortolkningsværdi. 

I forlængelse af ovenstående noteres også modellens lave forklaringsgrad på 0,02%. Den meget lave 

forklaringsgrad reducerer en del af fortolkningsværdien for koefficienterne. Årsagen til den lave for-

klaringsgrad findes i variationen i de rapporterede værdier for PM, hvilket også kunne aflæses af 

lagplottet for PM i dataafsnittet, figur 5. Variation i værdierne gør, at PM bliver et forholdsvist volatilt 

 
8 Begge koefficienter er statistisk signifikante ved et 0,1% signifikansniveau. 
9 P-værdien for koefficienten er 0,726, hvorfor koefficienten ligger langt over et 5% signifikansniveau. Derfor vises hel-
ler ikke korrelationen mellem de to variable, samt VIF-værdier.  
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nøgletal, hvilket gør det svært for modellen at finde regressionssammenhænge, deraf den lave forkla-

ringsgrad. 

 

Model 3: 

For model (3) observeres, at koefficientværdien for virksomhedens historiske ATO påvirker virk-

somhedens fremtidige ATO, mere end branchens historiske ATO.10 Sammenlignes resultatet med 

outputtet for model (2), så indikerer koefficienterne, at virksomheder overordnet har sværere ved at 

kunne differentiere sig på pris. Derimod kan virksomhederne i højere grad differentiere sig på at 

skabe et markedsrettet produkt der kan øge virksomhedens volumen. Dette er ligeledes illustreret i 

henholdsvis graf 3 og 4, hvor udviklingen i PM over tid oplever mindre spredning, end det er tilfældet 

for ATO. Derfor kan der på et overordnet niveau konkluderes, at der er større mulighed for at kunne 

ændre afsætningen gennem produktudvikling, end det er muligt at justere på prissætningen.   

 

Ligeledes her kan der konstateres en negativ koefficientsværdi for markedet i model (3), hvilket fort-

sat er opsigtsvækkende, eftersom der igen observeres en mindre positiv korrelation mellem de to 

variable. Ved testning af multikollinearitet findes fortsat ingen indikationer herpå.11 Koefficientvær-

dien kan derfor, ligesom i model (1) og model (2), ikke forklares intuitivt økonomisk. Det konstateres 

blot, at en enheds ændring i markedets historiske ATO påvirker virksomhedens fremtidige ATO ne-

gativt.  

I model (3) er alle tre koefficienter statistisk signifikante ved et 0,1% signifikans niveau. Ligesom i 

model (1) gør det sig gældende, at markedskoefficienten har den laveste absolutte t-værdi af de tre 

koefficienter. I tråd med model (1), observeres det, at 1 år lagged værdier for markedet er den mindst 

præcise predictor af de tre variable.  

 

Af ovenstående kan det overordnet konstateres, at virksomheders fremtidige ROIC i højere grad er 

påvirket af branchens historiske ROIC end virksomhedens egen. Dette bekræfter den hidtidige øko-

nomiske teori og empiri på området, hvilket er afspejlet i graf 2. Afhandlingen kan ikke koble den 

negative koefficientsværdi for markedet i model (1), til nogen økonomisk teoretisk forståelse. 

 
10 Begge koefficienter er statistisk signifikante ved et 0,1% signifikans niveau.  
11 Se appendiks 15 for korrelation mellem de to variable, samt VIF output for regressionen. 
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Derimod noteres det, at forholdet mellem en positiv udvikling i markedets historiske ROIC har ne-

gativ indvirkning på virksomheders fremtidige ROIC. 

 

Opdelingen af ROIC i henholdsvis PM og ATO gav endvidere information om hvordan nøgletallene 

er påvirket af de historiske værdier. Virksomheders fremtidige PM er i højere grad afhængig af bran-

chens historiske PM end virksomhedens egen. Modsat gør det sig gældende for virksomhedens frem-

tidige ATO. Overordnet findes det, at virksomheder har større mulighed for gennem volumenændring 

at øge omsætningen, end ved at justere på prissætningen. Dette bekræftes også grafisk i graf 3 og 4. 

Ligesom i model (1) findes der ingen økonomisk teoretisk sammenhæng med de negative koeffici-

entsværdier for markedet i model (2) og (3). Der noteres blot, at forholdet mellem en positiv ændring 

i den historiske markedsværdi, har negativ indvirkning på den afhængige variabel i model (2) og (3).  

 

På tværs af model (1), (2) og (3) observeres markedskoefficienterne at være den mindst præcise pre-

dictor af de tre variable. Den økonomiske teori og empiri understøtter ligeledes, at virksomheders 

profitabilitet langsomt samles omkring markedets gennemsnitlige profitabilitet. Markedsværdier bør 

derfor i højere grad indgå i modeller, der tager højde for længere tidsperioder end 1 år.  

 

Spredningen mellem decilerne i graf 4 indikerer behovet for at inddele datasættet yderligere i bran-

chetilhørsforhold på asset intensity for at opnå en dybere forståelse for de klare forskelle på tværs af 

datasættet i forhold til aktivernes omsætningshastighed.   

 

I det efterfølgende afsnit vil resultaterne der relaterer sig til forskningsspørgsmål 2 blive præsenteret 

og herefter diskuteret.     
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Regressionsresultater for forskningsspørgsmål 2 
 

Model 1.1: 

Model (1.1), (2.1) og (3.1) vil i modsætning til model (1), model (2) og model (3) have fokus på, at 

inddele industrierne efter deres asset intensity. De forskellige industrier er rangeret efter deres asset 

intensity, hvor dem, der er placeret i første kvartil (Q1), er kendetegnet som de mest kapitallette. 

Omvendt er industrierne i fjerde kvartil (Q4) kendetegnet som de mest kapitaltunge. Dette har gene-

reret følgende output for de kvartilinddelte datasæt: 

 

Model 1.1 koefficient-plot: 

 

Figur 7 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Regressionsoutput model 1.1: 

 

 

Tabel 7 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående regressionsoutput for de kvartilinddelte datasæt søges at tolkes og finde mulige årsags-

sammenhænge.  

Den første koefficient viser hvordan virksomhedens historiske ROIC påvirker dens fremtidige. Ko-

efficienten viser faldende tendens, des mere kapitaltung virksomheden er. Sagt på en anden måde, vil 

en virksomhed i en mere kapitaltung industri være mindre påvirket af dens historiske ROIC, sam-

menlignet med en virksomhed i en mere kapitallet industri.   

 

Den anden koefficient viser branchens median ROIC i forhenværende periode og hvordan den påvir-

ker den afhængige variabel. Modsætningsvist af den første koefficient aflæses en stigende tendens 

fra Q1 til Q4. Dette fortæller alt andet lige, at des mere kapitaltung branchen er, des mere påvirker 

branchens ROIC i forhenværende periode virksomhedens ROIC i indeværende periode, sammenlig-

net med mere kapitallette brancher.  

 

Den tredje koefficient undersøger hvordan markedets ROIC i forhenværende periode påvirker virk-

somhedens ROIC i indeværende periode. Ud fra ovenstående koefficient-plot identificeres en 

Q1 Q2 Q3 Q4

120,522        120,643    116,576  125,383         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.4673 0.2035 0.3687 0.1596

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient 0.0326** 0.0304* 0.0348* -0.0397

(t-statistic) 2.74 2.4 2.54 -1.19

P>|t| 0.006 0.016 0.011 0.235

Coefficient 0.6372*** 0.3213*** 0.5331*** 0.4276***

(t-statistic) 322.88 172.6 256.69 150.58

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.2814*** 0.8756*** 0.7411*** 1.0136***

(t-statistic) 8.23 19.99 18.01 18.32

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient -0.2911* -0.6601*** -0.7967*** -0.1084

(t-statistic) -2.18 -4.54 -5.15 -0.3

P>|t| 0.029 0.000 0.000 0.764

Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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stigende negativ tendens fra Q1 til Q3, Q4 observeres statistisk insignifikant. Dermed observeres, at  

des mere kapitaltung branchen er, des større negativ effekt vil en stigning i markedets ROIC i for-

henværende periode have på virksomhedens ROIC i indeværende periode.  

Grafer med inddeling på asset intensity i kvartiler, vil igennem analysen kun blive vist for de mest 

kapital lette (Q1) og de mest kapital tunge (Q4) virksomheder, for at illustrere yderpunkterne. For 

henholdsvis Q2 og Q3 henvises til appendiks 8 til 13 for ROIC, 27 til 28 for PM og 29 til 34 for ATO.   

 

Graf 5.1 

Kilde: Egen tilvirkning 

Densiteten i året 2019 vurderes mindre for selskaber i Q1 sammenlignet med selskaber i Q4, som er 

illustreret i graf 5.2 herunder. Dette indikerer, at virksomheder i kapitallette industrier opnår højere 

ROIC end virksomheder i kapitaltunge industrier. Ved at fokusere på det værst performende decil 

(decil 10) i ovenstående graf, kan der identificeres en stejlere/hurtigere stigning tilbage til de andre 

deciler sammenlignet med decil 10 i graf 5.2. Dette taler alt andet lige imod evnen for at opnå en 

overnormal ROIC i det kapitallette kvartil og dermed placere sig i det bedst performende decil.    

 

Graf 5.2 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Model 1.3: 

Model (1.2) og (1.3) vil mere eller mindre være en kopi af model (1.1). Forskellen fra model (1.1) til 

model (1.2) og (1.3) vil være en justering af henholdsvis goodwill og immaterielle aktiver i ROIC og 

asset intensity. Som gennemgået i den teoretiske analyse er en justering af ROIC og asset intensity 

uden goodwill og immaterielle aktiver vurderet nødvendig for at skabe et mere nuanceret billede af 

industriernes kapitalintensitet. Endvidere vil der gennem en justering af goodwill og immaterielle 

aktiver skabes et bedre fundament for en komparativ analyse på tværs af virksomheder, brancher og 

regnskabspraksis. Nedenstående output er fra model (1.3), der er justeret for immaterielle aktiver, da 

denne vurderes som den mere retvisende. For regressionskoefficienter og koefficient-plot fra model 

(1.2) (justeret for goodwill) se appendiks 4. Regressionsanalyserne har genereret nedenstående out-

puts.   

 

Model 1.3 koefficient-plot12: 

 

 

Figur 8 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 
12 Se appendiks 2 for regressionsoutput for model 1.3 
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Overordnet ses mange af de samme tendenser i koefficienterne estimeret i model (1.3), som blev 

estimeret i model (1.1), før justering af immaterielle aktiver. Koefficient 𝛽1, viser faldende tendenser, 

når man bevæger sig fra kapitallet i Q1 til kapitaltung i Q4. 

 

Koefficient 𝛽2 viser en stigende tendens, når man bevæger sig fra de kapitallette til kapitaltunge 

brancher. Dette betyder alt andet lige, at virksomheder i mere kapitaltunge brancher oplever større 

stigning i deres fremtidige ROIC, som følge af en enheds stigning i branchens ROIC i forhenværende 

periode, sammenlignet med virksomheder i mere kapitallette brancher.   

Værdierne for koefficient tre, vurderes sporadisk fordelt på tværs af kvartilerne og uden betydelig 

statistisk signifikans. Dermed kan der ikke observeres nogle tendenser på tværs af kapitalintensitet, 

mellem de estimerede koefficienter for markedets ROIC i forhenværende periode og virksomhedens 

ROIC i indeværende periode. 

 

Graf 6.1 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Graf 6.2 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Ovenstående grafer viser overordnet de samme tendenser, som estimeret ved model (1.1). Spred-

ning/spændet mellem de bedst performende deciler og de værst performende deciler tyder dog større 

efter justering af immaterielle aktiver for både de kapitallette og de kapitaltunge brancher. Dette taler 

alt andet lige for vigtigheden af at justere for immaterielle aktiver såsom licenser, patenter, goodwill 

etc. Et eksempel herpå er Microsoft, der er placeret i andet kvartil før justering af immaterielle aktiver 

og i første kvartil efter justering af immaterielle aktiver.           

 

For at kunne identificere hvorvidt nøgletallene der driver model (1.1) og model (1.3), måtte være 

påvirket forskelligt, foretages regression på PM og ATO. 

 

Model 2.1:       

Model 2.1 regressionsoutput: 

 

 

Tabel 8 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ovenstående output viser, at ændringen i virksomhedens PM er størst for de mest kapitaltunge bran-

cher, som følge af en ændring i virksomhedens PM i forhenværende periode (𝛽1). Ligeledes vil virk-

somhederne i de mest kapitaltunge brancher, påvirkes mest som følge af en ændring i branchens 

historiske PM (set på statistisk siginifikans). Endvidere observeres det i Q4, at den numeriske værdi 

Q1 Q2 Q3 Q4

123,108        122,855    118,404  128,511         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.0535 0.0028 0.0986 0.0951

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient -0.0985 0.3286 46.035 -7.1885

(t-statistic) -0.21 0.2 1.74 -1.45

P>|t| 0.830 0.840 0.082 0.148

Coefficient 0.2626*** 0.0890*** 0.0003 0.3292***

(t-statistic) 85.21 19.24 0.12 118.53

P>|t| 0.000 0.000 0.903 0.000

Coefficient 2.5438 11.062 39.1474 16.9799***

(t-statistic) 1.31 1.79 0.77 8.79

P>|t| 0.189 0.074 0.442 0.000

Coefficient -2.8609 21.491 -803.8474 47.5838

(t-statistic) -0.37 -0.77 -1.82 0.58

P>|t| 0.711 0.439 0.069 0.562

Model 2.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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af koefficient 2, har større betydning for en virksomheds ROIC, sammenlignet med koefficient 1. 𝛽3 

koefficienten observeres statistisk insignifikant på tværs af de fire kvartiler, og kan derfor ikke til-

lægges pålidelig forklaringsværdi for hvordan den påvirker virksomhedens fremtidige PM. 

 

Graf 7.1 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Graf 7.2 

Kilde: Egen tilvirkning 

Sammenholdes de to ovenstående grafer identificeres en tydelig tendens til, at det er profit-marginen 

der er den drivende effekt af ROIC for de kapitaltunge brancher. Modsætningsvist viser de kapitallette 

brancher en stabil profit-margin hvorfor denne i mindre grad er den drivende kraft af ROIC.   
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Model 2.3 

Model 2.3 regressionsoutput: 

 

 

Tabel 9 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Tabel 9 viser, at de kapitallette virksomheder vil opleve den betydeligt største ændring på egen PM, 

som følge af en ændring i virksomhedens historiske PM. Endvidere observeres den statistisk signifi-

kante og numerisk høje branchekoefficient (𝛽2) for det mest kapitaltunge kvartil, der fortæller at dette 

kvartil vil opleve kraftig påvirkning på egen PM, som følge af en ændring i branchens historiske PM.   

    

  

Q1 Q2 Q3 Q4

123,108        122,855    118,404  128,511         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.0753 0.0031 0.0187 0.0331

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient 0.1381 -0.0782 -0.4824 7.0059

(t-statistic) 0.33 -0.05 -0.59 0.27

P>|t| 0.741 0.962 0.556 0.79

Coefficient 0.2775*** 0.0940*** 0.1041*** 0.0111***

(t-statistic) 103.07 20.31 47.73 4.13

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 1.1682 7.9273 1.1058 24.5986*

(t-statistic) 0.77 1.55 0.71 2.42

P>|t| 0.444 0.121 0.478 0.016

Coefficient -6.0348 -12.4568 -2.1528 -219.7952

(t-statistic) -0.86 -0.46 -0.16 -0.51

P>|t| 0.391 0.647 0.875 0.613

Model 2.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Model 3.1:     

Model 3.1 koefficient-plot:    

 

Figur 9 

Kilde: Egen tilvirkning 

Af figur 9 aflæses kvartil 2 og 3 at have den største påvirkning på virksomhedens ATO i indeværende 

periode, som følge af en ændring i branchens ATO i foregående periode. Lig model (3) viser figur 9, 

at uafhængig af inddeling på kapitalintensitet, vil en ændring i markedets ATO i forhenværende pe-

riode have negativ indvirkning på virksomhedens ATO i indeværende periode. Koefficient-plottet for 

model (3.1) indikerer størst påvirkning på ATO i indeværende år for de kapitallette brancher i forhold 

til en ændring i virksomhedens ATO i perioden forinden (𝛽1).  

 

 

Graf 8.1 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Graf 8.2 

Kilde: Egen tilvirkning 

Spredningen på decilerne for median ATO for selskaber i Q1 er væsentlig større end selskaberne i 

Q4s median ATO. Dette taler alt andet lige for evnen til at generere omsætning fra en virksomheds 

netto operationelle aktiver, som værende lettere for kapitallette brancher i forhold til kapitaltunge. 

Samtidig illustrerer ovenstående, essensen af virksomhedens operationelle drift, som fokus for at 

være konkurrencedygtig i det kapitallette kvartil.      
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Model 3.3 

Model 3.3 koefficient-plot: 

 

Figur 10 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Model 3.3 regressionsoutput: 

 

 

Tabel 10 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Q1 Q2 Q3 Q4

120,787        122,822    116,301  123,464         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.3631 0.4761 0.2384 0.3706

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient -0.1031 0.3019* 0.2071 0.3381*

(t-statistic) -0.27 2.45 1.37 2.03

P>|t| 0.784 0.014 0.171 0.043

Coefficient 0.6036*** 0.6979*** 0.4397*** 0.6586***

(t-statistic) 250.06 327.22 185.15 266.92

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.5057*** 0.3950*** 0.8541*** 0.3563***

(t-statistic) 29.03 17.81 21.8 12.26

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.2651 -0.1726* -0.2108* -0.0846

(t-statistic) 1.19 -2.27 -2.16 -0.86

P>|t| 0.234 0.023 0.031 0.390

Model 3.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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𝛽1 i ovenstående koefficient-plot viser overordnet konstante værdier på tværs af kvartilerne uden 

former for faldende eller stigende tendenser. Dermed er alle kvartiler mere eller mindre lige ekspo-

neret overfor en ændring i virksomhedens ATO i forhenværende periode og dennes effekt på virk-

somhedens ATO i indeværende periode. 𝛽2 viser overordnet faldende tendenser des højere asset in-

tensity er for branchen. Dermed kan det siges, at en ændring i branchens ATO i forgange periode vil 

have en mindre effekt for virksomheder i kapitaltunge brancher, sammenlignet med virksomheder i 

mere kapitallette brancher. Endvidere bemærkes for markedskoefficienten (𝛽3), at for det andet og 

tredje kvartil er der genereret negative (statistisk signifikante) koefficienter, der taler for den negative 

indvirkning en stigning i markedets historiske ATO vil have for branchernes ATO i indeværende 

periode.       

 

 

Graf 9.1 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Graf 9.2 

Kilde: Egen tilvirkning 
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Graf 9.1 tydeliggør essensen af at have høj omsætningshastighed i aktiverne for at være konkurren-

cedygtig i en kapitallet branche. Dette er ikke overraskende grundet den lave og konstante profit-

margin for kapitallette selskaber fundet i graf 7.1. Udvikling i de kapitaltunge branchers ATO, viser 

sig modsætningsvist af de kapitallette, med en langt mindre spredning. Graf 7.2 fortæller dog, at 

spredning på profit-marginen for kapitaltunge brancher er betydeligt større end for de kapitallette 

brancher.  

Der kan dermed siges, at den drivende effekt af ROIC for kapitallette brancher skal findes i aktivernes 

omsætningshastighed og ikke i profit-marginen.  Modsætningsvist er der vist, at den drivende effekt 

af ROIC for de kapitaltunge brancher skal findes i profit-marginen. Omsætningshastigheden for ak-

tiverne er mere konstant for de kapitaltunge brancher. 

 

Diskussion af resultater for forskningsspørgsmål 2 

Diskussion af resultater for model (1.1) og (1.3) 

I model (1.1) og (1.3) blev der undersøgt, hvordan industriers kapitalintensitet påvirker resultaterne 

af model (1).  

 

Fokuseres der først på model (1.1), ses en generelt faldende tendens i ß1 fra Q1 til Q4 i figur 7. 

Tolkningen på denne faldende tendens er, at virksomheder i kapitallette brancher er mere eksponeret 

overfor ændringer i deres egen historiske ROIC, sammenlignet med virksomheder i kapitaltunge 

brancher. Den modsatte udvikling aflæses i ß2 koefficienterne fra Q1 til Q4, hvor der ses en stigende 

tendens. Alle koefficientværdierne i ß1 og ß2 er statistisk signifikante ved et 0,1% signifikansniveau. 

Tolkningen på den stigende tendens er at virksomheder i kapitallette brancher er mindre eksponeret 

overfor ændringer i branchens historiske ROIC, sammenlignet med virksomheder i kapitaltunge bran-

cher. 

 

I model (1.3) er tendenserne for koefficient udviklingen fra Q1 til Q4 for ß1 og ß2, mere synlige end 

i model (1.1). Dette kan aflæses i figur 8, hvor alle koefficientværdierne i ß1 og ß2 er statistisk sig-

nifikante ved et 0,1% signifikansniveau. Ved at korrigere branchernes kapitalintensitet og ROIC for 

immaterielle aktiver, som illustreret i koefficient-plottet, understøttes afhandlingens teori om nød-

vendigheden af at justere for immaterielle aktiver ved opgørelse af selskabers kapitalintensitet. 
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Fokuseres der på størrelsesforholdet mellem koefficienterne ß1 og ß2 på tværs af kvartilerne i model 

(1.1) og (1.3), ses det i figur 7 og 8, at koefficientværdierne for ß2 generelt er større end koefficient-

værdierne for ß1 . Dette er i tråd med resultaterne af model (1) og den økonomiske teori, som gen-

nemgået i afsnittet ’Diskussion af resultaterne for forskningsspørgsmål 1’.   

 

I tabel 7 og appendiks 2  kan der aflæses en stigende negativ tendens i markedskoefficienten fra Q1 

til Q4, for de af værdierne, der er statistisk signifikante. I model 1.1 (tabel 7), ses den stigende nega-

tive tendens fra Q1 til Q3, mens koefficientværdien for Q4 er statistisk insignifikant. I model 1.3 

(appendiks 2), ses den stigende negative tendens fra Q2 til Q3, mens koefficientværdierne for Q1 og 

Q4 er statistisk insignifikant.  

Det bemærkes, at de statistiske signifikante koefficientværdier for markedet er negative. Ligesom i 

model (1) findes det opsigtsvækkende, eftersom der observeres en lille positiv korrelation mellem 

den afhængige og forklarende variabel. Der testes for multikollinearitet og observeres, at VIF-værdi-

erne er langt under cut-off grænsen.13 Koefficientværdierne kan derfor ikke tilkobles nogen intuitiv 

økonomisk forklaring. Det konstateres blot, at virksomheder i kapitallette brancher er mindre ekspo-

neret overfor en ændring i markedets historiske ROIC, sammenlignet med virksomheder i kapital-

tunge brancher. Heraf noteres samtidig, at forholdet mellem en positiv ændring i markedets historiske 

ROIC har negativ betydning for virksomheders fremtidige ROIC på tværs af alle kvartiler. 

 

Hvorvidt udviklingen der observeres i koefficienterne ß1 og ß2, fra Q1 til Q4 i både model (1.1) og 

(1.3), skyldes økonomiske og/eller matematiske forklaringer, kræver en gennemgang af nøgletallet 

asset intensity.   

 

I matematikken bag nøgletallet asset intensity findes, at de brancher, som tilhører  Q1, er de brancher, 

der kræver færrest operationelle aktiver til at generere deres omsætning. Derfor er det matematisk 

forventeligt, at disse brancher vil have de højeste værdier for ATO.14 Omvendt har rangeringen op-

gjort på asset intensity ingen matematisk årsagssammenhæng til, hvordan PM fordeler sig blandt 

brancherne. Derimod vides fra regnskabsanalytisk teori og empiri, at forholdet mellem branchers PM 

 
13 Se appendiks 16 og 17 (henholdsvis korrelation og VIF for model 1.1 og 1.3 – alle kvartiler) 
14 I dataafsnittet er det gennemgået at asset intensity er givet ved: Gnms. OA / Nettoomsætning. Samtidig vises, at 
ATO er givet ved: Nettoomsætning / gnms. investeret kapital. Eftersom datasættet udelukkende indeholder observati-
oner med positiv investeret kapital, kan OA ikke være mindre end OL, hvilket betyder at selskaber med lav asset inten-
sity matematisk også vil opnå en høj ATO. 
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og ATO er en negativ konveks relation (Nissim & Penman, 2001; Soliman, 2005; White et al., 2003). 

Derfor forventes det, at de brancher, som tilhører Q1 (Q4), inddelt på asset intensity, har højere (la-

vere) ATO men samtidig lavere (højere) PM end brancherne i Q4 (Q1).  

Hvorvidt sammenspillet af de matematiske og økonomiske forventninger stemmer overens med data, 

er illustreret herunder i form af et plot af kvartilernes median PM og ATO.  

 

Graf 11 

Kilde: Egen tilvirkning  

Af ovenstående figur kan aflæses, at Q1 (Q4) har den største (mindste) værdi for ATO, men samtidig 

også den mindste (største) værdi for PM. Resultaterne er dermed i tråd med de matematiske forvent-

ninger af en inddeling opgjort på asset intensity. Q1 har den største værdi for ATO og denne bliver 

mindre som man bevæger sig fra Q1 til Q4. Grafen understøtter også den økonomiske teori og empiri 

angående den negative konvekse relation mellem PM og ATO. Multipliceres kvartilernes PM med 

deres ATO observeres, at brancherne i Q1 har den største median ROIC (10,63%), efterfulgt af Q2 

(9,74%), Q3(8,85%) og Q4 (6,83%). Kvartilinddelingen foretaget på asset intensity udviser en ten-

dens til at gruppere højt performende brancher. Dog vil det være forkert at konstatere dette på bag-

grund af median værdier for 4 kvartiler som indeholder over 120.000 observationer. Hvorvidt asset 

intensity grupperer de bedst performende brancher målt på ROIC kan ikke konkluderes, hverken med 

afsæt i matematiske og/eller økonomiske forklaringer. Dog kunne der argumenteres for, at selskaber, 

der generelt er effektive til at generere omsætning fra få operationelle aktiver, også ville opnå en 

relativt bedre ROIC sammenlignet med mindre effektive selskaber, men denne undersøgelse vil 
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afhandlingen overlade til videre undersøgelse. Omvendt taler den økonomiske teori og empiri imod 

dette, i form af den negative konvekse relation mellem PM og ATO.  

Der kan derfor kun konkluderes, at ved brug af inddeling af data i kvartiler, målt ved asset intensity, 

grupperes brancher med de højeste ATO i Q1, mens brancher med de laveste ATO samles i Q4. 

 

Med dette in mente kan koefficientudviklingen i ß1 og ß2, fra Q1 til Q4 i model (1.1) og (1.3), i 

højere grad tillægges en økonomisk forklaring.  

For virksomheder, der opererer i brancher med høj ATO (Q1), afhænger deres fremtidige ROIC i 

højere grad af deres egen historiske ROIC, sammenlignet med virksomheder der opererer i brancher 

med lav ATO (Q4). Fra økonomisk teori er der argumenteret for en sammenhæng mellem brancher 

der har høj ATO også har lavere indtrædelsesomkostninger, hvilket naturligt medfører en øget kon-

kurrenceintensitet (Pan & Tse, 2000, s. 543). Den øgede konkurrenceintensitet medfører, at selska-

berne i disse brancher i højere grad konkurrerer på pris (Boone, 2001, s. 713), hvilket også er illu-

streret i graferne for henholdsvis Q1 og Q4’s PM i graf 7.1 og 7.2 . Udviklingen i PM for brancherne 

i Q1, oplever mindre spredning og befinder sig generelt på et lavere niveau, end hvad der gør sig 

gældende for brancherne i Q4.  

 

Derfor tolkes det, at udviklingen i ß1 fra Q1 til Q4 i model (1.1) og (1.3) indikerer, at jo større en 

branches konkurrenceintensitet er, des mere afhænger en virksomheds fremtidige ROIC af virksom-

hedens historiske ROIC. Modsat gør det sig gældende for ß2. Jo mindre en branches konkurrencein-

tensitet er, des mindre afhænger en virksomheds fremtidige ROIC af virksomhedens historiske ROIC. 

 

Størrelsesforholdet mellem ß1 og ß2 understøtter, som også tidligere nævnt, Stieglers teori, Penmans 

konklusion og Fama & French’s påstand om at reversion finder sted i alle industrier (Fama & French, 

2000; Penman, 2001; Stigler, 1963). Den økonomiske tolkning af størrelsesforholdet mellem koeffi-

cienterne er derfor, at uanset hvilke konkurrencefordele et selskab end måtte have, så vil disse blive 

mindre over tid, som følge af konkurrenterne vil forsøge at mitigere fordelene (Christensen, 2010, s. 

24). Derfor konstateres det, at virksomhedens fremtidige ROIC altid er mere påvirket af branchens 

historiske ROIC end virksomhedens.   
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Diskussion af resultater for model (2.1), (2.3), (3.1) og (3.3) 

I model (2.1), (2.3), (3.1) og (3.3), dekomponeres nøgletallet ROIC ud i PM og ATO. Model (2.1) og 

(3.1) henviser til henholdsvis PM og ATO. Model (2.3) og (3.3) henviser til henholdsvis PM og ATO 

uden immaterielle aktiver.  

 

For model (2.1) og (2.3), altså PM med og uden immaterielle aktiver, observeres en signifikant forskel 

mellem koefficient 1 og 2, i tabel 8 og 9. Dette er i overensstemmelse med resultaterne i model (2). 

Den signifikante forskel mellem koefficient 1 og 2, observeres på tværs af alle kvartiler og i begge 

modeller. Dette understøtter Fama og French’s påstand og Penmans konklusion om branchers profi-

tabilitet, også gør sig gældende på tværs af branchernes konkurrenceintensitet. Dog kan der ikke på-

lideligt bekræftes den ovenstående påstand, eftersom alle koefficientværdierne for branchen i Q1 til 

Q3 er statistisk insignifikante i begge modeller.  

 

Endvidere undersøges en udvikling på tværs af kvartilerne for ß1, som vedrører indflydelsen af virk-

somhedens historiske PM for dens fremtidige PM. I tabel 8 identificeres ingen mønstre i udviklingen 

af koefficientværdierne på tværs af kvartilerne. Modsat identificeres en faldende tendens fra Q1 til 

Q4 i tabel 9, hvor kvartilkoefficienterne for PM er fundet ved inddeling af brancherne på deres kapi-

talintensitet uden immaterielle aktiver. Her observeres der, ligesom i model (1.3), at dette giver et 

mere nuanceret billede på tværs af kvartilerne.  

Fortolkningen af den faldende tendens i ß1 på tværs af kvartilerne i model (2.3) er; at jo større en 

virksomheds branches konkurrenceintensitet er, des større betydning har en ændring i virksomhedens 

historiske PM for den fremtidige. I ’Diskussion af resultater for model (1.1) og (1.3)’ blev det gen-

nemgået, hvordan brancher i Q1 er kendetegnet ved høj ATO og lav PM. Omvendt er brancher i Q4 

kendetegnet ved lav PM og høj ATO. Brancher der konkurrerer på pris er kendetegnet ved lav PM 

og høj ATO (Petersen & Plenborg, 2010, s. 108). I graf 7.1 og 7.2 ses hvordan PM har mindre spred-

ning i graf 7.1 (Q1) end i graf 7.2 (Q4). Dette taler for, at brancher i Q1 er mere prissensitive end 

brancherne i Q4. Eftersom brancherne i Q1 er mere prissensitive, stemmer den faldende tendens vi 

observerer i ß1 for model (2.3), overens med teorien (Petersen & Plenborg, 2010, s. 108).  

 

Alle koefficientværdier for branchen (ß2) i model (2.1) og (2.3) er statistisk insignifikant, bortset fra 

Q4 i begge modeller. Derfor er det ikke muligt at analysere og fortolke pålideligt på koefficienterne 



 63 

på tværs af kvartilerne, hvorfor dette undlades. Alle koefficientværdier for markedet (β3) i model 

(2.1) og (2.3) er også statistisk insignifikant, hvorfor der ligeledes ikke analyseres på dem. 

 

Model (3.1) og (3.3) vedrører ATO henholdsvis med og uden immaterielle aktiver, hvis koefficient-

plots er vist i figur 9 og 10.  

Koefficient 1 måler påvirkningen af en ændring i virksomhedens historiske ATO, for dens fremtidige 

ATO. For denne identificeres ingen systematiske udviklinger på tværs af kvartilerne for både model 

(3.1) og (3.3). Overordnet findes, at virksomhedernes historiske ATO har stort set identisk betydning 

for virksomhedernes fremtidige ATO på tværs af kvartilerne. Det er kun Q3 i model (3.3), som afviger 

fra de øvrige kvartilers tætliggende værdier. Her finder afhandlingen ingen økonomiske årsagssam-

menhænge til afvigelsen.   

 

For ß2, som måler påvirkningen af en ændring i branchens historiske ATO, for virksomhedens frem-

tidige ATO, identificeres ingen systematiske udviklinger på tværs af kvartilerne i model (3.1), mens 

en faldende tendens aflæses fra Q1 til Q4 i model (3.3). Ligesom det gjorde sig gældende for koeffi-

cientværdien i ß1, så afviger Q3’s koefficientværdi fra de øvrige kvartiler, men er statistisk signifi-

kant. Den faldende tendens i ß2 fra Q1 til Q4 (på nær Q3) indikerer, at virksomheders fremtidige 

ATO i brancher med høj konkurrenceintensitet afhænger mere af branchens historiske ATO, sam-

menlignet med virksomheder i brancher med lavere konkurrenceintensitet.  

 

ß3 i model (3.1) og (3.3) vedrører indflydelsen af en ændring i markedets historiske ATO, for virk-

somhedens fremtidige ATO. I appendiks 20 og tabel 10 findes regressionsoutputtet for henholdsvis 

model (3.1) og (3.3). Heraf kan det aflæses at Q3 og Q4 i model (3.1) og Q2 og Q3 i model (3.3) har 

værdier der er statistisk signifikante. Der bemærkes, at disse negative koefficientværdier, besidder en 

positiv korrelation mellem den afhængige og forklarende variabel i begge modeller. Ved testning af 

multikollinearitet observeres ingen indikationer herpå.15 Koefficientværdierne kan derfor, ligesom i 

model (1.1) og (1.3), ikke tilskrives nogen intuitiv økonomisk forklaring. Der konstateres blot, at en 

enhedsændring i markedets historiske ATO påvirker virksomhedens fremtidige ATO negativt, på 

tværs af kvartilerne med signifikante koefficientværdier.  

 

 
15 Se appendiks 18 og 19 for korrelation mellem de to variable, samt VIF output for regressionen. 
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Betragtes størrelsesforholdet mellem koefficientværdierne for kvartilernes ß1 og ß2, kan en absolut 

større værdi for ß1 aflæses, på nær for Q3 i model (3.3). I afsnittet ’Model 3’ blev det konstateret, at 

størrelsesforholdet mellem ß1 og ß2 vedrører virksomhedernes mulighed for at differentiere sig på 

volumen. Dette gør sig ligeledes gældende på tværs af kvartilerne, dog på nær i Q3 i model (3.3). Q3 

i model (3.3)’s fremtidige ATO er mere afhængig af udviklingen i branchens historiske ATO end 

virksomhedens. Afhandlingen finder dog ingen økonomisk forklaring herpå.  

 

I det efterfølgende afsnit præsenteres resultaterne der relaterer sig til forskningsspørgsmål 3 og her-

efter en diskussion af disse.   
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Regressionsresultater for forskningsspørgsmål 3 
 
Den næste del af analysen vil være en yderligere forlængelse af ovenstående regressionsresultater. 

Der kunne observeres fra 𝛽1 i figur 8, at virksomheder i kapitallette brancher vil alt andet lige opleve 

den største ændring i egen ROIC som følge af en ændring af egen performance i tidligere perioder. 

𝛽2 i figur 8, viste en stigende tendens, når man gik fra kapitallette til kapitaltunge brancher. Dermed 

kan der siges, at de kapitaltunge brancher i højere grad er påvirket af branchens historiske perfor-

mance i forhold til at kunne forklare branchens ROIC. Disse umiddelbare sammenhænge vil blive 

undersøgt yderligere på et mere virksomhedsspecifikt niveau indenfor en given branche. For at opnå 

en dybere forståelse af resultaterne, vil der i den efterfølgende analyse lægges fokus på hvilke fakto-

rer, der kan forklare performance i udvalgte brancher, hvor immaterielle aktiver udgør en signifikant 

andel af den samlede aktivbase.  

Segregering på immaterielle aktiver i forhold til totale aktiver, har medført, at følgende brancher er 

blevet udvalgt til yderligere analyse: Drugs (SIC: 2833-2836), Computer programming, Data proces-

sing & other computer related services (SIC: 7370-7374) og Communication (SIC: 4800-4899). An-

dre brancher såsom Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment (SIC: 3711-3715), Textiles (SIC: 

2200-2299), Water transportation (SIC: 4400-4499) og Wholesale (SIC: 5000-5099) er der også fo-

retaget regressionsanalyse på. Resultaterne fra disse brancher vil blive diskuteret, men ikke eksplicit 

vist i opgaven. Her henvises til appendiks 21 til 24.      

Udover segregeringen på immaterielle aktiver i forhold til totale aktiver, ønskes der også at vælge 

brancher, der er placeret i kvartil fire og kvartil et som følge af tidligere analyse, hvor brancheindde-

lingen skete på kapitalintensitet. Dette er valgt for, at kunne vise yderpunkter i data samtidig med at 

det antages, at de tydeligste tendenser ville kunne observeres i de mest kapitallette og kapitaltunge 

brancher. Communication og Drugs (fremover tiltalt farma), var begge placeret i kvartil fire og Com-

puter programming, Data processing & other computer related services (fremover tiltalt Computer og 

data), var placeret i kvartil et.    

I efterfølgende analyse bliver antallet af observationer dermed væsentlig begrænset sammenlignet 

med ovenstående analyse, da der nu fokuseres på markedsbestemte specifikke brancher. Dette med-

fører, at inddelingsnøglen for resultaterne indenfor brancherne vil blive præsenteret i to grupper. 

Gruppe 1 (G1) er de mest kapitallette selskaber indenfor branchen og gruppe 2 (G2) er de kapital-

tunge. 
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Regressionsoutput model 1: 

Computer og data: 

 
Tabel 11 

Kilde: Egen tilvirkning   

Antal af obs.

26,245           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.3451           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.534

-0.62

Model 1 (Median)

0.0029

0.05

0.962

0.5564***

117.19

0.000

0.6223**

2.86

0.004

-0.486

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2



 67 

Communication: 

 
Tabel 12 

Kilde : Egen tilvirkning 

Farma: 

 
Tabel 13 

Kilde : Egen tilvirkning 

Overordnet observeres stærke statistiske signifikante værdier for 𝛽1 𝑜𝑔 𝛽2 koefficienterne på tværs 

af de tre ovenstående brancher. Endvidere bemærkes den statistisk signifikante og høje negative 𝛽3 

koefficient for Farma branchen. Denne koefficient betyder alt andet lige, at en stigning i markedet på 

en enhed vil generere et fald for virksomhedens ROIC på 241.47 procentpoint.  

 

  

Antal af obs.

11,272           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.5543           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.193

-1.3

Model 1 (Median)

0.0224

1.17

0.242

0.6244***

115.2

0.000

0.4047***

8.27

0.000

-0.2814

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

Antal af obs.

18,645           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.3998           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-3.36

Model 1 (Median)

0.1341*

2.01

0.045

0.5872***

106.09

0.000

0.7109***

12.7

0.000

-2.4147***

0.001

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Regressionsoutput model 2: 

Computer og data: 

 

Tabel 14 

Kilde: Egen tilvirkning 

Communication: 

 

Tabel 15 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

Antal af obs.

28,909           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.0556           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-1.44

Model 2 (Median)

1.5330

1.32

0.186

0.2681***

41.29

0.000

0.2725

0.05

0.962

-31.7402

0.149

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

Antal af obs.

12,233           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.1454           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

0.09

Model 2 (Median)

-0.0862

-0.26

0.797

0.1965***

45.71

0.000

0.3786

1.84

0.066

0.5097

0.927

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Farma: 

 

Tabel 16 

Kilde: Egen tilvirkning 

Fra model 2 aflæses, at 𝛽1 koefficienterne på tværs af brancherne besidder høj statistisk signifikans, 

derfor er det muligt at pålideligt fortolke på dem. For 𝛽2 koefficienten er det kun i Farma-branchen, 

at der kan observeres en statistisk signifikans. I forlængelse heraf indikerer outputtet for Farma, at en 

historisk ændring i branchens PM, vil have betydelig påvirkning af virksomhedens PM i indeværende 

periode.  

 

Regressionsoutput model 3:   

Computer og data: 

 

Tabel 17 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

Antal af obs.

20,321           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.3360           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-0.36

Model 2 (Median)

1.4962

0.11

0.912

0.3484***

101.34

0.000

13.6449***

3.87

0.000

-81.6909

0.715

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

Antal af obs.

26,245           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.4621           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.253

-1.14

Model 3 (Median)

0.9745***

3.87

0.000

0.6065***

149.66

0.000

0.2242***

3.35

0.000

-0.22

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Communication: 

 

Tabel 18 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Farma: 

 

Tabel 19 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Koefficient 𝛽1 viser stærk statistisk signifikans samt numerisk værdi i forhold til de andre koeffici-

enter på tværs af de tre brancher. Markedskoefficienten (𝛽2) besidder forklaringskraft i forhold til 

indvirkning på virksomhedens ATO i indeværende periode, for brancherne Computer og data og 

Farma. Endvidere lig tidligere analyser både på tværs af fuldt datasæt samt kvartilinddelingen for 

kapitalintensitet, observeres en høj justeret forklaringsgrad på specifikt brancheniveau ved estime-

ring af fremtidig ATO i regressionsoutputs.    

 

Antal af obs.

11,272           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.6637           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.581

-0.55

Model 3 (Median)

0.2975

1.38

0.167

0.7875***

148.02

0.000

0.1174

1.44

0.151

-0.0851

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

Antal af obs.

18,645           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.6279           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

0.79

Model 3 (Median)

-0.0289

-0.26

0.795

0.7731***

174.51

0.000

0.2374***

6.81

0.000

0.0604

0.432

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Koefficient-plots model 1.1: 

Computer og data: 

 

 

Tabel 20 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 11 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

G1 G2

12,898          13,348      

Adj.     G1 Adj.     G2

0.5111 0.2593

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.0541 -0.0292

(t-statistic) 0.76 -0.3

P>|t| 0.447 0.761

Coefficient 0.7992*** 0.4327***

(t-statistic) 115.92 68.02

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.0425 1.1618***

(t-statistic) -0.17 3.39

P>|t| 0.865 0.001

Coefficient 0.0571 -1.7082

(t-statistic) 0.06 -1.39

P>|t| 0.949 0.164

Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

0
.7

9
9

2

-0
.0
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2

5

0
.0

5
7

10
.4

3
2

7

1
.1

6
1

8

-1
.7

0
8

2

Β 1 Β 2 Β 3

COMPUTER & DATA ROIC
G1 G2
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Communication: 

 

 

Tabel 21 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 12 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

 

 

G1 G2

5,656            5,617       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.5368 0.6285

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.0727* 0.0068

(t-statistic) 2.06 0.53

P>|t| 0.039 0.596

Coefficient 0.5997*** 0.7344***

(t-statistic) 78.28 95.07

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.7139*** 0.0786*

(t-statistic) 7.4 2.53

P>|t| 0.000 0.012

Coefficient -.8511* -0.0997

(t-statistic) -2.15 -0.68

P>|t| 0.032 0.498

Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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9
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Farma: 

 

 

Tabel 22 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Figur 13 

Kilde: Egen tilvirkning 

I tråd med koefficient-plot (1.1) i analysen for inddeling af brancher efter kapitalintensitet, viser 

ovenstående koefficientplots, at de kapitallette virksomheder indenfor de givne brancher i højere grad 

er påvirket af egen historiske performance i forhold til at forklare ROIC i indeværende periode, 

G1 G2

9,296            9,350       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.5277 0.327

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.1922** 0.1556

(t-statistic) 2.81 1.37

P>|t| 0.005 0.170

Coefficient 0.7144*** 0.5179***

(t-statistic) 99.41 64.33

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.2936*** 0.7358***

(t-statistic) 4.26 8.64

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -1.8797** -3.9078***

(t-statistic) -2.57 -3.18

P>|t| 0.01 0.001

Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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sammenlignet med kapitaltunge virksomheder i branchen (𝛽1). Dette fænomen gør sig gældende i 

fem ud af de syv brancher der er foretaget regressionsanalyse på.  

Endvidere observeres der i ovenstående koefficient-plots en stigende tendens i 𝛽2, der alt andet lige 

taler for, at kapitaltunge virksomheder i højere grad er eksponeret overfor ændringer af branchens 

historiske performance i forhold til ROIC i indeværende periode, sammenlignet med kapitallette virk-

somheder. Dette er gældende for fem ud af de syv brancher der er analyseret. Dette er ligeledes i tråd 

med de fundne resultater fra model (1.1) (tabel 7) i foregående analyse. 

Koefficienten 𝛽3 viser overordnet de samme tendenser, som blev fundet ved model (1.1) i foregående 

analyse. Des mere kapitaltung virksomheden er, des større negativ effekt vil virksomheden opleve i 

deres ROIC som følge af en 100% ændring i markedets ROIC i foregående periode. Størstedelen af 

værdierne er dog fundet statistisk insignifikante, hvorfor der ikke kan konkluderes på disse værdier 

med et statistisk pålideligt grundlag.  

 

Koefficient-plots model 1.3 

Computer og data: 

 

 

Tabel 23 

Kilde: Egen tilvirkning 

G1 G2

13,047          13,199      

Adj.     G1 Adj.     G2

0.3104 0.3517

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.0336 -0.0333

(t-statistic) 0.23 -0.28

P>|t| 0.817 0.781

Coefficient 0.5433*** 0.5419***

(t-statistic) 75.84 84.18

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.8798** 0.9154***

(t-statistic) 2.57 3.41

P>|t| 0.010 0.001

Coefficient 0.8135 -1.9708

(t-statistic) 0.49 -1.42

P>|t| 0.628 0.156

Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Figur 14 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

Communication: 

 

 

 

Tabel 24 

Kilde: Egen tilvirkning 
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COMPUTER & DATA ROIC % IA
G1 G2

G1 G2

5,703            5,569       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.3913 0.0697

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.0466 0.0105

(t-statistic) 0.48 0.14

P>|t| 0.635 0.889

Coefficient 0.6195*** 0.2409***

(t-statistic) 57.22 18.89

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.8884*** 0.4100***

(t-statistic) 8.34 5.57

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.6682 -0.3279

(t-statistic) -0.7 -0.44

P>|t| 0.483 0.663

Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3



 76 

 

Figur 15 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

Farma: 

 

 

Tabel 25 

Kilde: Egen tilvirkning 
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COMMUNICATION ROIC % IA
G1 G2

G1 G2

9,346            9,300       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.5133 0.1802

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.1222 0.4367*

(t-statistic) 1.25 2.46

P>|t| 0.210 0.014

Coefficient 0.6647*** 0.2522***

(t-statistic) 96.82 41.7

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.3888*** 1.3618***

(t-statistic) 4.61 11.85

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.8605 -8.1944***

(t-statistic) -0.93 -4.82

P>|t| 0.353 0.000

Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Figur 16 

Kilde: Egen tilvirkning 

De ovenfor illustreret koefficient-plots viser, at kapitallette virksomheder i højere grad er eksponeret 

overfor ændringer i virksomhedens ROIC uden immaterielle aktiver i indeværende periode, som følge 

af en ændring i virksomhedens egen performance i foregående periode. Denne nedadgående trend for 

𝛽1 koefficienten kan observeres på seks ud af de syv brancher der er analyseret, og stemmer ligeledes 

overens med trends fundet i den kvartilinddelte analyse af virksomheder (figur 8).   

Endvidere findes der i tråd med forrige analyse, at de kapitaltunge selskaber vil i højere grad være 

påvirket af en ændring i branchens performance i foregående periode, målt på virksomhedens ROIC 

i indeværende periode. Den stigende tendens i 𝛽2 koefficienten kan observeres på fire af de syv bran-

cher. To af brancherne (Computer & data og Water), viser marginale forskelle på henholdsvis kapi-

tallette og kapitaltunge virksomheders påvirkning på performance som følge af en ændring i bran-

chens historiske performance.  

Overordnet observeres det, at ROIC med og uden immaterielle aktiver viser overvejende de samme 

trends og tendenser som ved den kvartilinddelte analyse.  
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Koefficient-plots model 2.1 

Computer og data: 

 

 

Tabel 26 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 17 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

G1 G2

14,454          14,455      

Adj.     G1 Adj.     G2

0.0108 0.0613

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.0127 3.7866

(t-statistic) 0.65 1.59

P>|t| 0.516 0.111

Coefficient 0.0013*** 0.2968***

(t-statistic) 5.31 30.7

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.9395*** 3.3601

(t-statistic) 9.29 0.3

P>|t| 0.000 0.763

Coefficient -0.1584 -78.9155

(t-statistic) -0.43 -1.75

P>|t| 0.671 0.080

Model 2.1 (Median)

𝛼

𝛽1
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Communication: 

 

 

Tabel 27 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 18 

Kilde: Egen tilvirkning 

  

G1 G2

6,116            6,117       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.098 0.1465

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.0759** -0.1172

(t-statistic) 2.77 -0.17

P>|t| 0.006 0.864

Coefficient 0.0246*** 0.1990***

(t-statistic) 13.18 32.38

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.7717*** 0.3589

(t-statistic) 21.08 1.16

P>|t| 0.000 0.246

Coefficient -1.0005* -0.7147

(t-statistic) -2.18 -0.06

P>|t| 0.030 0.950

Model 2.1 (Median)
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Farma: 

 

 

 

Tabel 28 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 19 

Kilde: Egen tilvirkning 

Overordnet ses, at den kapitallette gruppe af virksomheder er mindre påvirket af virksomhedens egen 

historiske performance i forhold til fremtidig PM, sammenlignet med mere kapitaltunge virksomhe-

der.  

G1 G2

10,160          10,161      

Adj.     G1 Adj.     G2

0.0861 0.3354

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.0982* 5.3408

(t-statistic) 2.09 0.19

P>|t| 0.037 0.846

Coefficient 0.0213*** 0.3480***

(t-statistic) 20.41 71.51

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.2741*** 16.5547**

(t-statistic) 17.22 2.68

P>|t| 0.000 0.007

Coefficient -0.6323 -197.6602

(t-statistic) -0.81 -0.44

P>|t| 0.415 0.663

Model 2.1 (Median)
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I forhold til den brancherelaterede koefficient (𝛽2), observeres det, at den kapitaltunge gruppe oplever 

højere påvirkning på virksomhedens indeværende PM, som følge af en ændring i branchens foregå-

ende PM. Dette gør sig gældende på tværs af alle de analyserede brancher på nær Water16 og Com-

munication.  

Det overordnede usammenhængende og uklare billede af koefficienternes udvikling på tværs af grup-

perne samt de lave forklaringsgrader, gør at resultaterne for PM ikke pålideligt kan fortolkes.   

For den branchespecifikke analyse vil der ikke eksplicit vises en model (2.3) (PM uden immaterielle 

aktiver), da resultaterne og de tilhørende fortolkningsværdier ændres marginalt fra model (2.1). 

 

Koefficient-plots model 3.1 

Computer og data: 

 

 

Tabel 29 

Kilde: Egen tilvirkning 

 
16 Se appendiks 22 

G1 G2

12,901          13,344      

Adj.     G1 Adj.     G2

0.3745 0.3506

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 3.5916*** 0.7278***

(t-statistic) 7.38 9.03

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.5328*** 0.3549***

(t-statistic) 87.78 84.67

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.0048 0.014

(t-statistic) 0.04 0.61

P>|t| 0.968 0.544

Coefficient -0.9137* -0.0678

(t-statistic) -2.5 -1.09

P>|t| 0.013 0.276

Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Figur 20 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

 

 

Communication: 

 

 

Tabel 30 

Kilde: Egen tilvirkning 
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COMPUTER & DATA ATO

G1 G2

G1 G2

5,643            5,630       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.6377 0.3409

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 1.0355* 0.4082***

(t-statistic) 2.4 10.79

P>|t| 0.016 0.000

Coefficient 0.7712*** 0.3834***

(t-statistic) 99.4 53.98

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.039 -0.0953***

(t-statistic) 0.25 -6.35

P>|t| 0.805 0.000

Coefficient -0.3816 0.0048

(t-statistic) -1.23 0.18

P>|t| 0.218 0.856

Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Figur 21 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Farma: 

 

 

Tabel 31 

Kilde: Egen tilvirkning 
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COMMUNICATION ATO
G1 G2

G1 G2

9,296            9,349       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.5798 0.2502

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.4885* 0.3275***

(t-statistic) 2.3 7.25

P>|t| 0.022 0.000

Coefficient 0.7478*** 0.2563***

(t-statistic) 113.32 50.26

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.1797* 0.2372***

(t-statistic) -2.31 18.25

P>|t| 0.021 0.000

Coefficient 0.2049 -0.1131***

(t-statistic) 1.4 -3.66

P>|t| 0.162 0.000

Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Figur 22 

Kilde: Egen tilvirkning 

Først og fremmest identificeres, gennem 𝛽1 koefficienten, hvorledes den kapitallette gruppering i 

højere grad er afhængig af egen historiske performance i forhold til at kunne forklare egen ROIC i 

indeværende periode. Dette gør sig gældende på tværs af alle de brancher, der er gjort til genstand for 

analyse som kan ses i appendiks 21 til 24. Dette stemmer overens med de fundne resultater fra model 

(3.1) i den kvartilinddelte analyse.  

Der kan ikke umiddelbart observeres en klar tendens vedrørende virksomhedens fremtidige ATO som 

følge af en ændring i branchens foregående ATO (𝛽2). Det kan dermed ikke siges, hvorvidt henholds-

vis den kapitallette eller kapitaltunge gruppering er mere eller mindre afhængig af branchens ATO i 

foregående periode i forhold til virksomhedens ATO i indeværende periode.  

Overordnet viser den tredje koefficient stigende tendenser, der alt andet lige betyder, at den kapital-

tunge gruppering er mindre eksponeret overfor ændringer i markedets historiske ATO i forhold til 

virksomhedens egen ATO. Dette gør sig gældende for seks ud af de syv brancher, der er udvalgt til 

analyse.17 Disse tal er dog statistisk insignifikante og der kan dermed ikke konkluderes noget konkret 

af disse værdier. Markedets historiske ATO identificeres dermed som værende en upålidelig predictor 

for virksomhedens fremtidige ATO på branchespecifikt niveau.  

 

  

 
17 Se appendiks 21 til 24 
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Koefficient-plots model 3.3 

Computer og data: 

 

 

Tabel 32 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Figur 23 

Kilde: Egen tilvirkning  

  

G1 G2

13,046          13,199      

Adj.     G1 Adj.     G2

0.2123 0.3706

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 5.0189** .9196***

(t-statistic) 2.85 4.04

P>|t| 0.004 0.000

Coefficient 0.4831*** 0.4299***

(t-statistic) 59.29 88.09

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.2747 0.0091

(t-statistic) 0.9 0.23

P>|t| 0.370 0.821

Coefficient -0.3862 -0.0128

(t-statistic) -0.33 -0.08

P>|t| 0.738 0.933

Model 3.3 (Median)
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Communication: 

 

 

Tabel 33 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

Figur 24 

Kilde: Egen tilvirkning 

 

  

G1 G2

5,712            5,606       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.463 0.3524

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 2.4584* 0.3075***

(t-statistic) 2.2 4.16

P>|t| 0.028 0.000

Coefficient 0.5218*** 0.3469***

(t-statistic) 69.89 54.1

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.4441** 0.0161

(t-statistic) 2.93 1.4

P>|t| 0.003 0.161

Coefficient -0.6012 0.1157**

(t-statistic) -0.91 2.6

P>|t| 0.362 0.009

Model 3.3 (Median)
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Farma: 

 

 

Tabel 34 

Kilde: Egen tilvirkning  

 

Figur 25 

Kilde: Egen tilvirkning 

Generelt kan det konkluderes fra ovenstående koefficient-plots, at den kapitallette gruppe i højere 

grad er eksponeret overfor ændringer i egen historiske performance i forhold til ATO uden immate-

rielle aktiver i indeværende periode, sammenlignet med den kapitaltunge gruppering. Dette fænomen 

G1 G2

9,355            9,310       

Adj.     G1 Adj.     G2

0.3852 0.3051

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2

G1 G2

Coefficient 0.2062 0.0182

(t-statistic) 0.56 0.22

P>|t| 0.574 0.827

Coefficient 0.4758*** 0.3310***

(t-statistic) 76.31 61.33

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.2066* 0.2288***

(t-statistic) -2.06 12.25

P>|t| 0.040 0.000

Coefficient 0.9607*** 0.083

(t-statistic) 4.41 1.69

P>|t| 0.000 0.092

Model 3.3 (Median)
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gør sig gældende på tværs af alle de syv brancher, der er foretaget regressionsanalyse på.18 Dette er 

overordnet forskelligt fra den kvartilinddelte analyse, hvor model (3.3) ikke viste en klar sammen-

hæng mellem branchernes historiske ATO uden immaterielle aktiver og dennes effekt på virksomhe-

dens indeværende ATO i forhold til kapitalintensitet. Det skal dog pointeres, at det vil være nemmere 

at observere umiddelbare trends ved en todelt gruppering fremfor en kvartilinddelt. Der kan dermed 

ikke identificeres direkte årsagssammenhænge, da forskydninger mellem inddelingerne på kapitalin-

tensitet kan forekomme som led i eksklusion af immaterielle aktiver.   

Overordnet observeres en struktur på tværs af brancherne, hvor den kapitallette gruppering vil opleve 

større påvirkning på virksomhedens ATO uden immaterielle aktiver, som følge af en ændring i bran-

chens ATO uden immaterielle aktiver i forgange periode. Selvsamme struktur/tendens gjorde sig også 

gældende for model (3.3) ved kvartilinddeling af brancherne. Dog skal der igen gøres opmærksom 

på den virksomhedsforskydende effekt på tværs af kapitalintense inddelinger, som en eksklusion af 

immaterielle aktiver medfølger. Dermed kan der ikke med sikkerhed direkte observeres årsagssam-

menhænge mellem branchens historiske ATO og dennes indvirkning på virksomhedens ATO i inde-

værende periode.  

  

 
18 Se appendiks 21 til 24 for resultater af de øvrige brancher 
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Diskussion af resultater for forskningsspørgsmål 3 

Computer og data: 

Branchen computer og data indeholder virksomheder såsom Facebook, Apple og Amazon. Disse 

virksomheder var fra den kvartilinddelte analyse placeret i Q1 og dermed klassificeret som kapital-

lette på det fulde datasæt.  

Grupperingen i G1 og G2 for model 1.3, genererede marginalt forskellige værdier for 𝛽1 koefficien-

ten, sammenlignet med den aggregerede model.19 Dette stemmer tildels overens med den kvartil ind-

delte analyse, hvor virksomheder i det kapitallette kvartil (Q1) i højere grad var påvirket af egen 

historiske ROIC i forhold til at kunne forklare ROIC i indeværende periode. Det skal pointeres, at en 

kvartilinddelt analyse alt andet lige tydeligere ville eksemplificere trends end en todelt inddeling.   

Endvidere viste modellerne fra den kvartilinddelte analyse, at 𝛽2 koefficienten har en større numerisk 

værdi end 𝛽1 koefficienten på tværs af kvartilerne, både før og efter justering af immaterielle aktiver. 

Dette gør sig ligeledes gældende for Computer og data branchen. Alt andet lige indikerer det, at 

branchen har en større påvirkning end virksomhedens egen historiske performance, hvilket under-

støtter Penmans konklusion (2001), som diskuteret i afsnittet vedrørende resultaterne af forsknings-

spørgsmål 1. 

Figur 8, der illustrerer kvartilinddelingernes median ROIC uden immaterielle aktiver, viser for mar-

kedskoefficienten (𝛽3), en faldende tendens des mere kapitaltung branchen er (set på statistisk signi-

fikans). Samme tendens observeres ved en gruppering indenfor Computer og data branchen, dog uden 

statistisk signifikans, hvorfor der ikke kan knyttes dybere fortolkningsværdi af markedskoefficienten 

indenfor Computer og data branchen.  

Tabel 10 i den kvartilinddelte analyse belyser, hvordan markedskoefficienten vil have større negativ 

påvirkning på virksomhedens ATO uden immaterielle aktiver i indeværende periode, des mere kapi-

taltung branchen er (set på statistisk signifikans). Dette gør sig ikke gældende indenfor Computer og 

data industrien, hvor markedskoefficientens absolutte værdi bliver mindre, des mere kapitaltung 

gruppering virksomheden er i (dog uden statistisk signifikans).20        

Modsætningsvist for det negative korrelationsforhold mellem PM og ATO, som præsenteret i den 

deskriptive statistisk og illustreret for kvartilinddelingen i graf 10, viser den kapitallette gruppering i 

Computer og data branchen et positivt forhold mellem PM og ATO.  

 
19 Se appendiks 25 for den aggregerede model og tabel 23 for den grupperede model 
20 Se tabel 32 
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Dette eksemplificeres i nedenstående graf 11, hvor der illustreres median plottet for PM og ATO uden 

immaterielle aktiver for den kapitallette gruppering, den kapitaltunge gruppering og industrien som 

helhed.  

 

Graf 11 

Kilde: Egen tilvirkning 

Graf 11 viser, hvorledes den kapitallette gruppering indenfor Computer og data branchen både er i 

stand til at besidde høj ATO og en høj PM. Dette taler alt andet lige for, at den kapitallette gruppering 

i branchen besidder betydelige konkurrencemæssige fordele. Hvis denne tendens fortsætter over tid, 

og selskaberne i G1 er i stand til at udvikle vedvarende konkurrencemæssige fordele, vil der ifølge 

Penmans konklusion (2001) elimineres en andel af konkurrenterne i den kapitaltunge gruppering. 

Alternativt vil den kapitaltunge gruppering være i stand til at kopiere de konkurrencemæssige fordele 

den kapitallette gruppering besidder og dermed reducere profitabilitetsforskellene der eksisterer in-

denfor branchen. Der kan hermed overvejende identificeres de samme tendenser i koefficienternes 

udvikling fundet i den kvartilinddelte analyse, i forhold til en implementering af samme metodiske 

inddeling, på en markedsbestemt specifik branche.  
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Communication: 

Store virksomheder såsom AT&T, Comcast Corporation og T-mobile er alle placeret indenfor Com-

munication branchen. Denne branche var placeret i den mest kapitaltunge gruppe (Q4) i den kvartil-

inddelte analyse.  

Model 1.1 for Communication, viser den modsatte tendens i forhold til Computer og data efter en 

gruppering af virksomhederne. Koefficienten 𝛽1 viser en lavere numerisk værdi for G1 end for G2, 

der alt andet lige taler for at de kapitallette virksomheder i branchen i mindre grad er afhængige af 

egen historisk performance for ROIC i forhold til at kunne forklare ROIC i indeværende periode.  

Endvidere viser 𝛽2 koefficienten, at den kapitallette gruppe i branchen er betydeligt mere eksponeret 

overfor ændringer i branchens historiske ROIC i forhold til at kunne forklare ROIC i indeværende 

periode. Dette gør sig gældende for de kapitallette virksomheder både før og efter justering af imma-

terielle aktiver. Dette er igen i kontrast til de tendenser, der tidligere er blevet vist i den kvartilinddelte 

analyse. Derudover viser 𝛽2 koefficienten overordnet en større numerisk værdi end 𝛽1 koefficienten. 

Dette er i naturlig tråd med resultaterne fra den kvartilinddelte analyse, der viser, at branchens histo-

riske ROIC, på tværs af begge grupperinger, har større indvirkning på selskabets fremtidige ROIC 

end virksomheden selv. Dette er ligeledes i tråd med den økonomiske teori og empiri diskuteret under 

resultaterne for forskningsspørgsmål 1 og 2.    

Trenden fra den kvartilinddelte analyse i figur 8, der viser, at jo mere kapitaltung en branche er, des 

større negativ påvirkning vil den historiske markedskoefficient have af påvirkning på ROIC uden 

immaterielle aktiver i indeværende periode, gør sig ikke gældende for branchen Communication. Ved 

at sammenligne med tabel 24, der viser ROIC uden immaterielle aktiver indenfor Communication, 

ses en faldende tendens i markedskoefficienten, jo mere kapitaltung virksomheden er. Det skal dog 

bemærkes at estimaterne i tabel 24 ikke besidder statistisk signifikans.      

 

I naturlig forlængelse af graf 10 (kvartilinddelingens median PM og ATO), viser branchen Commu-

nication, en negativ relation mellem ATO og PM. Dette illustreres i nedenstående graf 12, der viser 

median plottet for PM og ATO uden immaterielle aktiver for G1, G2 og den samlede industri. 
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Graf 12 

Kilde: Egen tilvirkning 

I ovenstående graf 12 besidder G1 væsentligt større ATO end G2, men samtidig også en lidt lavere 

PM og vice versa.   

Fra graf 12, kan det ikke identificeres, hvorvidt G1 eller G2 besidder konkurrencemæssige fordele og 

dermed er brancheledere. Fra grafen kan der aflæses, at gruppering G1 i lidt højere grad konkurrerer 

på pris end G2, da de kan afsætte en større volumen af varer/ydelser, men til en lavere profit-margin. 

I gruppering G2 er der lavere omsætningshastighed i aktiverne, men til gengæld en højere PM, hvilket 

alt andet lige understøtter specialiserede varer, hvormed selskaberne kan tillade sig og tage en markup 

i forhold til prisfastsætningen.     
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Farma: 

Indenfor den farmaceutiske branche er store selskaber som Pfizer, Johnson & Johnson og AstraZe-

neca. I den kvartilinddelte analyse var denne branche placeret i Q4, og er dermed kendetegnet som 

værende kapitaltung. Dette kan dog skyldes, som gennemgået i den teoretiske analyse, at virksomhe-

derne vælger at kapitalisere deres udviklingsomkostninger for dermed at øge deres aktivside.  

For den aggregerede model (1.3) for den farmaceutiske branche,21 blev observeret stærke koefficien-

ter knyttet til branchen og markedet både statistisk og numerisk. Ved en gruppering af virksomhe-

derne, i model (1.3), ses i højere grad de samme tendenser som ved tidligere analyser. Tabel 25 viser 

ROIC uden immaterielle aktiver i den farmaceutiske branche. Output fra tabel 25 viser at, 𝛽1 koeffi-

cienten for den kapitallette gruppering af selskaber, er mere afhængig af egen historiske performance 

i forhold til ROIC i indeværende periode, sammenlignet med den kapitaltunge gruppering. I tråd med 

dette og lig forrige regressionsanalyser viste 𝛽2 koefficienten, at de kapitaltunge selskaber i branchen 

i højere grad er påvirket af branchens historiske performance i forhold til fremtidig ROIC, sammen-

lignet med de kapitallette selskaber i branchen.  

Endvidere viser 𝛽3 koefficienten for både den kapitallette og den kapitaltunge gruppering af selskaber 

en negativ værdi. Dette taler alt andet lige for en negativ indvirkning på begge grupperingers evne til 

at forklare ROIC i indeværende periode, som følge af en ændring i markedets historiske ROIC. Dog 

er det kun for G2, at koefficienten kunne observeres som statistisk signifikant. Det negative fortegn 

er i naturlig forlængelse af resultaterne fra forskningsspørgsmål 1 og 2.    

Det modstridende forhold observeret i Computer og data branchen gør sig igen gældende i den far-

maceutiske branche for PM og ATO, der alt andet lige understøtter arbitrære konkurrencemæssige 

fordele. Dette illustreres i nedenstående graf 13. 

 
21 Se appendiks 26 
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Graf 13 

Kilde: Egen tilvirkning 

Graf 13 viser, hvorledes den kapitallette gruppering af selskaber er i stand til både at opnå høj PM og 

ATO i den farmaceutiske branche. Dette understøtter alt andet lige, at de kapitallette selskaber i bran-

chen besidder betydelige konkurrencemæssige fordele over de kapitaltunge selskaber. Endvidere gø-

res der opmærksom på branchens høje indgangsbarrierer, samt den lange udviklingsperiode før pro-

dukter når markedet (Hansen, 2014, s. 12), hvorfor en mærkbar konkurrencemæssig fordel i ovenstå-

ende graf 13, ikke er overraskende. Penmans konklusion (2001) understøtter i høj grad en eliminering 

af konkurrenterne i den kapitaltunge gruppering, der samtidig opererer med negativ PM.  

Eftersom at fænomenet med høj ATO og høj PM både var gældende i en kapitallet branche (Computer 

og data) og en kapitaltung i form af Farma, kan der ikke identificeres direkte årsagssammenhænge, i 

forhold til kapitallette selskabers bedre performance end kapitaltunge.  

 

I forskningsspørgsmål 2 blev der observeret, at kapitallette brancher i højere grad er afhængig af egen 

historiske performance i forhold til at kunne forklare ROIC i indeværende periode. Selvsamme ten-

dens gør sig også gældende indenfor specifikke brancher, hvor kapitallette selskaber oplever højere 

numerisk værdi i 𝛽1 koefficienten, sammenlignet med de mere kapitaltunge selskaber indenfor bran-

chen. Dette var tilfældet indenfor fem ud af de syv udvalgte brancher. 

Tendensen fra forskningsspørgsmål 2, hvor det kunne konkluderes at kapitaltunge brancher i højere 

grad er påvirket af branchens historiske ROIC, i forhold til ROIC i indeværende periode, gjorde sig 
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overordnet også gældende på specifikt brancheniveau. Her blev det observeret, at fire af de syv ud-

valgte branchers kapitaltunge selskaber i højere grad er afhængig af branchens historiske ROIC i 

forhold til at kunne forklare ROIC i indeværende periode.   

Tendensen fra forskningsspørgsmål 2 i forhold til udviklingen i markedskoefficienten (𝛽3), var en 

stigende negativ påvirkning på ROIC i indeværende periode, jo mere kapitaltung en branche virk-

somheden befinder sig i.22 Indenfor den markedsbestemte brancheanalyse i forskningsspørgsmål 3, 

observeres samme tendenser i fem ud af de syv udvalgte brancher i deres respektive model (1.3). De 

estimerede koefficienter i forskningsspørgsmål 3 kan dog ikke pålægges samme fortolkningsværdi, 

eftersom der overvejende observeres flere statistiske insignifikante markedskoefficienter fra forsk-

ningsspørgsmål 3, sammenlignet med forskningsspørgsmål 2.   

Ydermere kan der ikke identificeres klare trends for koefficient udviklingen på branchespecifikt ni-

veau på tværs af de udvalgte brancher, efter segregering af branchen i todelte grupperinger. Dermed 

vurderes det, at resultaterne fundet i forskningsspørgsmål 2, ikke i samme grad synes at gøre sig 

gældende ved sammenligning af selskaber i samme branche inddelt på kapitalintensitet.       

Ovenstående sammenhænge for brancherne er endvidere baseret på et begrænset antal observationer 

og sammenholdt med den kvartil inddelte analyse med 483,703 observationer. Dermed vil sammen-

ligningsgrundlaget alt andet lige være partisk, da det vil være nemmere at identificere trends i en 

kvartilinddelt analyse i forhold til en todelt. 

 
  

 
22 Se figur 8 
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Delkonklusion 

Gennem brugen af økonometriske modeller anvendt på empirisk data, undersøges hvorledes histori-

ske værdier for virksomheden, branchens og markedets ROIC påvirker virksomhedens fremtidige 

ROIC. Dette blev undersøgt både på tværs af den empiriske data, data inddelt i kvartiler på brancher-

nes kapitalintensitet og afslutningsvis branchespecifikt.  

 

Ved regressionsanalyse på model (1), som inddrager alle observationer i datasættet, identificeres det, 

at virksomheders fremtidige ROIC i højere grad er afhængig af, hvordan deres branches ROIC ud-

vikler sig historisk, end hvordan virksomhedens ROIC udvikler sig historisk. Observationen er i tråd 

med den økonomiske teori og empiri, hvilket understøtter validiteten af resultatet. I model (1) obser-

veres et negativt forhold mellem en 100% ændring i markedets historiske ROIC og virksomhedens 

fremtidige ROIC. Resultatet er opsigtsvækkende, eftersom korrelationen mellem de to variable er 

positiv. Der tillægges derfor ikke observationen nogen økonomisk forklaring, men der konstateres 

blot at forholdet er negativt.    

 

I model (2) og (3) undersøger afhandlingen, hvordan virksomhedernes fremtidige PM og ATO er 

påvirket af historiske værdier for de tre uafhængige variable. Her blev det identificeret, at virksom-

hedernes fremtidige PM i større grad påvirkes ud fra deres branchetilhørsforhold end deres egen hi-

storiske PM. Resultatet understøtter den eksisterende teori og empiri, vedrørende branchers profita-

bilitet. Samtidig konkluderes det, at virksomhedernes fremtidige ATO er mere påvirket af deres egen 

historiske ATO end branchens. Der konkluderes derfor, at virksomheder har rigere mulighed for at 

kunne øge den volumenmæssige del af afsætningen i deres respektive brancher, end det er muligt for 

dem at justere på prissætningen. I både model (2) og (3) observeres, ligesom i model (1), at historiske 

værdier for markedet har et negativt forhold til virksomhedens fremtidige PM og ATO.  

 

I model (1.1) og (1.3) inddeles data i kvartiler baseret på branchernes kapitalintensitet, henholdsvis 

med og uden immaterielle aktiver. Her findes, at inddelingen af brancherne i kvartiler målt ved kapi-

talintensitet, grupperer selskaber med høj ATO i Q1 og selskaber med lav ATO i Q4. I tråd med den 

økonomiske teori observeres også en negativ konveks relation mellem kvartilernes ATO og PM. Med 

afsæt i økonomisk teori identificeres det, at brancherne i Q1 er defineret ved højere konkurrencein-

tensitet end brancherne i Q4, som følge af lavere indtrædelsesomkostninger.  

Derfor konkluderes det, at virksomheder der opererer i brancher med høj konkurrenceintensitet,  
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vil opleve større påvirkning af fremtidig ROIC, som følge af en ændring i virksomhedens historiske 

ROIC, sammenlignet med virksomheder, der opererer i brancher med lavere konkurrenceintensitet. 

Samtidig konkluderes det, at virksomheder, der opererer i brancher med lav konkurrenceintensitet, 

oplever større påvirkning af fremtidig ROIC, som følge af en ændring af branchens historiske ROIC. 

Ligesom i model (1) findes det, at koefficientværdierne for branchens historiske ROIC numerisk er 

større end koefficientværdierne for selskabets historiske ROIC, på tværs af alle kvartiler, hvilket be-

kræfter den økonomiske teori (Fama & French, 2000; Penman, 2001; Stigler, 1963). 

 

I model (2.1), (2.3), (3.1) og (3.3) blev der undersøgt på tværs af de kvartilinddelte brancher, hvordan 

virksomhedernes fremtidige PM og ATO er påvirket af historiske værdier for de tre variable, hen-

holdsvis med og uden immaterielle aktiver. Her identificerer afhandlingen, at jo større en virksom-

heds branches konkurrenceintensitet er, des større betydning har en ændring i virksomhedens histo-

riske PM for dens fremtidige PM, sammenlignet med virksomheder der opererer i brancher med la-

vere konkurrenceintensitet. Ligesom i model (2) konstateres en signifikant forskel i den numeriske 

koefficientværdi for virksomhedens og branchens historiske PM. Branchens historiske PM påvirker 

i højere grad virksomhedens fremtidige PM på tværs af alle kvartiler, hvilket understøtter den øko-

nomiske teori (Fama & French, 2000; Penman, 2001; Stigler, 1963). Dog kan resultatet ikke pålideligt 

konkluderes som følge af flere statistisk insignifikante koefficientværdier for branchens historiske 

PM.  

 

I modellerne for ATO identificeres en faldende tendens fra Q1 til Q4 i koefficientværdierne for bran-

chens historiske ATO. Derfor konkluderes det, at virksomheders fremtidige ATO i brancher med høj 

konkurrenceintensitet afhænger mere af branchens historiske ATO, sammenlignet med virksomheder 

i brancher med lavere konkurrenceintensitet. Der identificeres ingen systematisk udvikling på tværs 

af kvartilerne for virksomhedens historiske ATO. Der identificeres overordnet, at virksomhedens hi-

storiske ATO påvirker virksomhedens fremtidige ATO mere end branchens historiske ATO.  

På tværs af alle regressionsoutputs konkluderes, at forholdet mellem de historiske markedsværdier 

og de afhængige variable er negative. Dette er til trods for en lille positiv korrelation mellem de to 

variable i alle modeller.  

 

For den branchespecifikke analyse blev der overvejende observeret de samme koefficient-tendenser 

som ved den kvartilinddelte analyse. For fem ud af de syv udvalgte brancher blev det observeret, at 
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den kapitallette gruppering i højere grad var afhængig af egen historisk performance i forhold til at 

kunne forudsige fremtidig ROIC, sammenlignet med den kapitaltunge gruppering. Endvidere blev 

det identificeret, at i fire ud af de syv udvalgte brancher, var den kapitaltunge gruppering af selskaber 

i højere grad afhængig af branchens historiske ROIC, i forhold til at kunne forudsig fremtidig ROIC, 

sammenlignet med den kapitallette gruppering. For markedskoefficienten i model (1.3), blev der ob-

serveret én statistisk signifikant værdi på et 0.1% signifikansniveau på tværs af de syv brancher. 

Dermed konkluderes det, at markedskoefficienten ved den branchespecifikke inddeling, ligeledes 

som i den kvartilinddelte analyse, vil være en upålidelig predictor til at forklare påvirkningen af frem-

tidig ROIC .     

 

Da der ikke direkte tegnede sig et lignende billede på tværs af alle de udvalgte brancher, kan det ikke 

vurderes, at inddeling på kapitalintensitet indenfor en i forvejen defineret branche, genererer lignende 

tendenser som fundet under forskningsspørgsmål 2.  
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Konklusion  

Afhandlingen bidrager til litteraturen om regnskabsanalyse. Med afsæt i regnskabsanalytisk teori og 

metode udledes nøgletal ved brug af DuPont-modellen, til at undersøge de opstillede forsknings-

spørgsmål.  

 

Der konkluderes på baggrund af inddragelse af historiske værdier for virksomheden, branchens og 

markedets ROIC på tværs af alle observationer, for alle børsnoterede selskaber i perioden 1995-2019, 

at branchens historiske ROIC generelt påvirker virksomhedernes fremtidige ROIC mere end virk-

somhedens og markedets historiske ROIC. Resultatet understøtter tidligere økonomisk teori og em-

piri (Fama & French, 2000; Penman, 2001; Stigler, 1963). Det konkluderes, at historiske positive 

ændringer i markedets ROIC har negativ indflydelse på virksomheders fremtidige ROIC. Resultatet 

understøttes ikke af økonomisk teori eller empiri.  

 

Ved en dekomponering af ROIC ud i dets to forklarende nøgletal PM og ATO, identificeres hvorledes 

disse påvirkes af historiske værdier for virksomheden, branchen og markedet.  

For PM konkluderes det, at virksomheders fremtidige PM påvirkes mere af den historiske PM for 

branchen, end den historiske PM for virksomheden. For ATO konkluderes modsætningsvist, at virk-

somhedens fremtidige ATO påvirkes mere af virksomhedens historiske ATO, end branchens histori-

ske ATO. Heraf konkluderes, at virksomheder har rigere mulighed for at kunne ændre på volumen af 

afsætningen i deres respektive brancher, end det er muligt for dem at justere på prissætningen. Resul-

tatet understøtter den økonomiske teori.  

Ligesom for ROIC, konkluderes det, at historiske positive ændringer i markedets PM/ATO har nega-

tiv indflydelse på virksomheders fremtidige PM/ATO. Resultatet understøttes ikke af økonomisk te-

ori eller empiri. 

 

I besvarelsen af forskningsspørgsmål 2, blev det balance baserede nøgletal asset intensity implemen-

teret. Der findes ved en inddeling af industrierne i kvartiler, at virksomheder i kapitallette branchers 

fremtidige ROIC påvirkes mere af virksomhedens historiske ROIC, sammenlignet med virksomheder 

i mere kapitaltunge brancher. Samtidig findes der, at virksomheder i kapitaltunge brancher, deres 

fremtidige ROIC påvirkes mere af branchens historiske ROIC, sammenlignet med virksomheder i 

mindre kapitaltunge brancher. Ved brug af både matematisk og økonomisk ræsonnement, 
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konkluderes det, at kapitallette industrier er defineret ved højere grad af konkurrenceintensitet, end 

de mere kapitaltunge industrier.  

 

I tråd med resultaterne af forskningsspørgsmål 1 og den økonomiske teori og empiri, observeres der 

på tværs af alle kvartiler, at branchens historiske ROIC påvirker virksomhedens fremtidige ROIC 

mere end virksomhedens  historiske ROIC. Det konkluderes, at virksomheder i kapitallette brancher 

er mindre eksponeret overfor en ændring i markedets historiske ROIC sammenlignet med virksom-

heder i kapitaltunge brancher. Endvidere konkluderes det, at forholdet mellem en positiv ændring i 

markedets historiske ROIC, har negativ betydning for virksomheders fremtidige ROIC på tværs af 

alle kvartiler. Dette resultat understøttes ikke af økonomisk teori.  

 

Ved en dekomponering af ROIC ud i dets to forklarende nøgletal PM og ATO, på kvartilniveau, 

identificeres en række forskellige tendenser på tværs af kvartilerne.   

Vedrørende størrelsesforholdet mellem koefficienterne for virksomhedens og branchens historiske 

PM, observeres på tværs af alle kvartiler, at branchens historiske PM påvirker virksomhedens frem-

tidige PM mest. Resultatet understøtter den økonomiske teori, dog kan det ikke pålideligt konklude-

res, eftersom de fleste værdier for kvartilernes branchekoefficienter er statistisk insignifikante. Der-

imod er virksomhedskoefficienterne alle statistisk signifikante i modellen for PM uden immaterielle 

aktiver. Her findes der en faldende tendens i koefficientværdien fra Q1 til Q4. Der konkluderes derfor, 

at jo større en virksomheds branches konkurrenceintensitet er, des større betydning har en ændring i 

virksomhedens historiske PM for den fremtidige PM. 

 

I modellen, der vedrører virksomhedens fremtidige ATO uden immaterielle aktiver, identificeres en 

generel faldende tendens i branchekoefficienten fra Q1 til Q4. Der findes derfor, at virksomheders 

fremtidige ATO i brancher med høj konkurrenceintensitet afhænger mere af branchens historiske 

ATO, sammenlignet med virksomheder i brancher med lavere konkurrenceintensitet.  

Der identificeres forhold af relevans i størrelsesforholdet mellem virksomhedskoefficienten og bran-

chekoefficienten i modellerne for ATO, på tværs af kvartilerne. Der konstateres, at virksomhedsko-

efficienten generelt har absolut større værdi end branchekoefficienten, på nær for Q3. Der konklude-

res derfor, i tråd med forskningsspørgsmål 1, at virksomheder har rigere mulighed for at kunne ændre 

afsætningsvolumen i deres respektive brancher, end det er muligt for dem at justere på prissætningen. 

Resultatet understøtter den økonomiske teori.  



 101 

Ligeledes konkluderes det, lig de øvrige modeller, at forholdet mellem en positiv ændring i markedets 

historiske PM/ATO, har negativ betydning for virksomheders fremtidige PM/ATO på tværs af alle 

kvartiler. Dette resultat understøttes ikke af økonomisk teori. 

  

 

Gennem forskningsspørgsmål 3, søger afhandlingen at implementere begrebet asset intensity på en 

markedsdefineret branche. Det vurderes, at de tendenser, der gjorde sig gældende fra forsknings-

spørgsmål 2, i højere grad var sporadisk delt ud på de udvalgte pre-definerede brancher. Endvidere 

kan det konkluderes, at den fortsat statistiske signifikans, der blev observeret ved at kvartilinddele 

den aggregerede model fundet i forskningsspørgsmål 2, ikke i samme grad var gældende på specifikt 

brancheniveau. Dermed ses, at indenfor en markedsbestemt branche ville en implementering af be-

grebet asset intensity for at gruppere selskaberne, ikke væsentligt give klarere tendenser af relevans 

for eksempelvis analytikere.  

 

Afhandlingen konkluderer, at resultaterne af forskningsspørgsmål 1 bidrager til at understøtte den 

økonomiske og regnskabsanalytiske teori og empiri. Resultaterne viser, at virksomheders fremtidige 

ROIC i højere grad er påvirket af deres branchers historiske ROIC end virksomhedernes egen.  

Afhandlingen konkluderer derudover, at resultaterne af forskningsspørgsmål 2 bidrager til den regn-

skabsanalytiske litteratur. Dette finder sted gennem en analyse af, hvordan historiske værdier for 

virksomheden, branchen og markedet påvirker virksomhedens fremtidige ROIC, på tværs af bran-

chers kapitalintensitet. Afhandlingen finder endvidere, at resultaterne har relevans for analytikere, 

når de på tværs af branchers kapitalintensitet tillægger forskellige parametre vægt, i forbindelse 

med forudsigelse af et selskabs fremtidige ROIC.  

Resultaterne fra forskningsspørgsmål 3 skærper anvendelsen af resultaterne fra forskningsspørgs-

mål 2. Resultaterne af forskningsspørgsmål 3 konkluderer, at anvendelsen af nøgletallet asset inten-

sity på et branchespecifikt niveau, ikke giver klare indikationer på, hvordan historiske værdier for 

virksomheden, branchen og markedet påvirker virksomhedens fremtidige ROIC, på tværs af virk-

somhedernes kapitalintensitet.  
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Perspektivering  

Et anerkendt studie, og også en inspirationskilde til denne afhandling, er Nissim & Penmans studie 

fra 2001, der søger at forecaste fremtidig profitabilitet gennem brug af historisk regnskabsinforma-

tion. Nissim og Penman (2001), viser gennem nøgletallet ’return on capital employed’ (ROCE) en 

tidsserieanalyse på virksomheder og viser endvidere en ’mean reversion’ effekt. ’Mean reversion’ 

betyder, at priser/virksomheds performance/aktiekurser med mere over tid vil konvergere mod et 

langsigtet gennemsnitligt niveau (Chen, 2021). Nissim og Penman viser, at virksomheder med høj 

ROCE vil i efterfølgende perioder konvergere tilbage mod virksomheder med lavere ROCE og vice 

versa for lavt performende virksomheder. Denne afhandling tænkes, at kunne inspirere i forhold til 

at inddele virksomheder på kapitalintensitet og se om en lignende ’mean reversion’ effekt gør sig 

gældende. Fra graf 5.1 observeres en tidsserieanalyse af median ROIC for det kapitallette kvartil  og 

i graf 5.2 observeres det samme, men for det kapitaltunge kvartil. Fokuseres der på det dårligst per-

formende decil (decil 10) i begge grafer, kan der observeres tendenser af en hurtigere ’mean rever-

sion’ effekt i det kapitallette kvartil. I graf 5.1 observeres, at det dårligst performende decil er tæt på 

en lignende ROIC i 2004 og på samme niveau som det næst dårligste performende decil i 2007. I graf 

5.2 observeres, at den værst performende decil først er tæt på en lignende performance i 2014 Der-

udover når det dårligst performende decil aldrig samme ROIC som det næst dårligst performende 

decil. Denne grad af hurtighed i forhold til en ’mean reverting’ effekt, virker stærkere for det kapi-

tallette kvartil. Alt andet lige taler det yderligere for den øgede grad af konkurrenceintensitet i kvart-

ilet. Problematikken ved at undersøge dette yderligere ligger i estimeringen af et retvisende industrielt 

benchmark, der pålideligt ville kunne benyttes og måles op i mod, indenfor hver branche.  

Endvidere finder denne afhandling det interessant, hvorvidt man kunne inkorporere et kriseperspek-

tiv, i forhold til differencen mellem kapitallette og kapitaltunge branchers performance. Datasættet 

for denne afhandling dækker to økonomiske nedgange: IT-boblen i (00/01) og finanskrisen (08/09). 

I henholdsvis graf 5.1 og 5.2., kan der observeres nedgange i branchernes median ROIC for både de 

kapitallette og kapitaltunge brancher. Den relative nedgang for de kapitallette brancher i forhold til 

de kapitaltunge vurderes i forbindelse med IT-boblen større og omvendt virker den mindre i og om-

kring finanskrisen. Denne måling tænkes, at kunne foretages på ROIC før, under og efter kriser i 

forhold til en inddeling i henholdsvis kapitallette og kapitaltunge brancher. Videre kunne det være 

interessant at undersøge, hvor ”hurtigt” en mean reverting effekt finder sted i de forskellige brancher 

post krisetider samt om dette er noget, der pålideligt kunne måles. 
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Som beskrevet i afhandlingen fandt denne afhandling det mest retvisende, at inddele virksomheder 

efter deres asset intensity, for at opnå det mest nuancerede billede af en virksomheds profitabilitet fra 

den operationelle drift. Dog kunne en fordelingsnøgle baseret på andre balance baserede poster lige-

ledes have gjort sig gældende. Nøgletal såsom accounts receivable turnover (
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑔𝑛𝑚.  𝑡𝑖𝑙𝑔𝑜𝑑𝑒ℎ𝑎𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟
), 

working capital turnover (
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑔𝑛𝑚.  𝑎𝑟𝑏𝑒𝑗𝑑𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
), asset turnover (

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑔𝑛𝑚.𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑒𝑟
) og inventory tur-

nover (
𝑉𝑎𝑟𝑒𝑓𝑜𝑟𝑏𝑟𝑢𝑔

𝑔𝑛𝑚.𝑣𝑎𝑟𝑒𝑙𝑎𝑔𝑒𝑟
) er alle nøgletal der kunne være benyttet til at inddele virksomheder/brancher 

efter og den vej igennem søge at forklare en virksomheds ROIC i indeværende periode, baseret på 

historisk regnskabsinformation. 

  



 104 

Kilder 

Bain, J. S. (1956). Barriers to New Competition. In Barriers to New Competition. 
https://doi.org/10.4159/harvard.9780674188037 

 
Bogle, K. (2017). IFRS vs. US GAAP: R&D costs. 2017. https://advisory.kpmg.us/articles/2017/ifrs-

vs-us-gaap-rd-costs.html 
 
Boone, J. (2001). Intensity of competition and the incentive to innovate. International Journal of 

Industrial Organization, 19(5). https://doi.org/10.1016/S0167-7187(00)00090-4 
 
Chen, J. (2021). Mean Reversion. 2021. https://www.investopedia.com/terms/m/meanrever-

sion.asp 
 
Christensen, H. K. (2010). Defining customer value as the driver of competitive advantage. In Strat-

egy and Leadership (Vol. 38, Issue 5). https://doi.org/10.1108/10878571011072048 
 
Deoskar, S. (2021). Capital Intensity. 2021. https://www.wallstreetmojo.com/capital-intensity/ 
 
EY. (2020). 2020 Global Corporate Divestment Study. https://assets.ey.com/content/dam/ey-si-

tes/ey-com/en_gl/topics/divestment/2020/pdfs/ey-divestment-study-2020-highlights.pdf 
 
Fairfield, P. M., Ramnath, S., & Yohn, T. L. (2011). Does Industry-level Analysis Improve Profitability 

and Growth Forecasts? SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.589361 
 
Fairfield, P. M., Sweeney, R. J., & Yohn, T. L. (1996). Accounting classification and the predictive 

content of earnings. Accounting Review, 71(3). 
 
Fairfield, P. M., & Yohn, T. L. (2001). Using asset turnover and profit margin to forecast changes in 

profitability. Review of Accounting Studies, 6(4). https://doi.org/10.1023/A:1012430513430 
 
Fama, E. F., & French, K. R. (2000). Forecasting profitability and earnings. Journal of Business, 

73(2). https://doi.org/10.1086/209638 
 
Finans. (2019). DSV gennemfører milliardovertagelse af Panalpina. 2019. https://finans.dk/er-

hverv/ECE11559080/dsv-gennemfoerer-milliardovertagelse-af-panalpina/?ctxref=ext 
 
Frankenfield, J. (2020). Capital Intensive. 2020. https://www.investopedia.com/terms/c/capital-

intensive.asp#:~:text=Capital%20intensity%20refers%20to%20the,to%20other%20fac-
tors%20of%20production. 

 
Freeman, R. N., Ohlson, J. A., & Penman, S. H. (1982). Book Rate-of-Return and Prediction of Earn-

ings Changes: An Empirical Investigation. Journal of Accounting Research, 20(2). 
https://doi.org/10.2307/2490890 

 

https://doi.org/10.4159/harvard.9780674188037
https://advisory.kpmg.us/articles/2017/ifrs-vs-us-gaap-rd-costs.html
https://advisory.kpmg.us/articles/2017/ifrs-vs-us-gaap-rd-costs.html
https://doi.org/10.1016/S0167-7187(00)00090-4
https://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/meanreversion.asp
https://doi.org/10.1108/10878571011072048
https://www.wallstreetmojo.com/capital-intensity/
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/divestment/2020/pdfs/ey-divestment-study-2020-highlights.pdf
https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/ey-com/en_gl/topics/divestment/2020/pdfs/ey-divestment-study-2020-highlights.pdf
https://doi.org/10.2139/ssrn.589361
https://doi.org/10.1023/A:1012430513430
https://doi.org/10.1086/209638
https://finans.dk/erhverv/ECE11559080/dsv-gennemfoerer-milliardovertagelse-af-panalpina/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11559080/dsv-gennemfoerer-milliardovertagelse-af-panalpina/?ctxref=ext
https://www.investopedia.com/terms/c/capitalintensive.asp#:~:text=Capital%20intensity%20refers%20to%20the,to%20other%20factors%20of%20production
https://www.investopedia.com/terms/c/capitalintensive.asp#:~:text=Capital%20intensity%20refers%20to%20the,to%20other%20factors%20of%20production
https://www.investopedia.com/terms/c/capitalintensive.asp#:~:text=Capital%20intensity%20refers%20to%20the,to%20other%20factors%20of%20production
https://doi.org/10.2307/2490890


 105 

Gebhardt, W. R., Lee, C. M. C., & Swaminathan, B. (2001). Toward an implied cost of capital. Jour-
nal of Accounting Research, 39(1). https://doi.org/10.1111/1475-679X.00007 

 
Hansen, K. (2014). New Product Introduction in the Pharmaceutical Industry. https://backend.or-

bit.dtu.dk/ws/files/101637275/New_Product_Introduction_in_the_Pharmaceutical_Indu-
stry.pdf 

 
Hayes, A. (2021). Vertical Integration. 2021. https://www.investopedia.com/terms/v/verticalinte-

gration.asp#:~:text=Vertical%20integration%20is%20a%20strategy,re-
duce%20costs%20and%20improve%20efficiencies. 

 
Kenton, W. (2019, September 11). Standard Industrial Classification (SIC Code). Investopedia. 

https://www.investopedia.com/terms/s/sic_code.asp 
 
Kenton, W. (2020). Intangible Asset. 2020. https://www.investopedia.com/terms/i/intangibleas-

set.asp 
 
Nissim, D., & Penman, S. H. (2001). Ratio analysis and equity valuation: From research to practice. 

Review of Accounting Studies, 6(1). https://doi.org/10.1023/A:1011338221623 
 
Pan, Y., & Tse, D. K. (2000). The hierarchical model of market entry modes. Journal of International 

Business Studies, 31(4). https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490921 
 
Pedamkar, P. (2020). Types of Quantitative Research. 2020. https://www.educba.com/types-of-

quantitative-research/ 
 
Penman, S. (2001). Financial Statement Analysis and Security Valuation. McGraw-Hill. 
 
Petersen, C. v., & Plenborg, T. (2010). Financial Statement Analysis: Valuation - Credit Analysis - 

Executive Compensation. In McGraw-Hill series in advanced topics in finance and accounting. 
 
Phillips, C. F., & Scherer, F. M. (1971). Industrial Market Structure and Economic Performance. The 

Bell Journal of Economics and Management Science, 2(2). https://doi.org/10.2307/3003013 
 
Posen, A. (2019, December 13). Low Inflation and Slow Growth Are the New Normal. Peterson In-

stitute for International Economics. https://www.piie.com/commentary/op-eds/low-infla-
tion-and-slow-growth-are-new-normal 

 
PricewaterhouseCoopers. (2020). DSV 2019 Annual Report. https://ml-eu.globenewswire.com/Re-

source/Download/a176f8d6-17d9-4852-9e02-6c5c5d8b651c 
 
PricewaterhouseCoopers. (2021). Novo Nordisk Annual Report 2020. https://www.novonor-

disk.com/content/dam/nncorp/global/en/investors/irmaterial/annual_report/2021/Novo-
Nordisk-Annual-Report-2020.pdf 

 

https://doi.org/10.1111/1475-679X.00007
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/101637275/New_Product_Introduction_in_the_Pharmaceutical_Industry.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/101637275/New_Product_Introduction_in_the_Pharmaceutical_Industry.pdf
https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/101637275/New_Product_Introduction_in_the_Pharmaceutical_Industry.pdf
https://www.investopedia.com/terms/v/verticalintegration.asp#:~:text=Vertical%20integration%20is%20a%20strategy,reduce%20costs%20and%20improve%20efficiencies
https://www.investopedia.com/terms/v/verticalintegration.asp#:~:text=Vertical%20integration%20is%20a%20strategy,reduce%20costs%20and%20improve%20efficiencies
https://www.investopedia.com/terms/v/verticalintegration.asp#:~:text=Vertical%20integration%20is%20a%20strategy,reduce%20costs%20and%20improve%20efficiencies
https://www.investopedia.com/terms/s/sic_code.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/intangibleasset.asp
https://www.investopedia.com/terms/i/intangibleasset.asp
https://doi.org/10.1023/A:1011338221623
https://doi.org/10.1057/palgrave.jibs.8490921
https://www.educba.com/types-of-quantitative-research/
https://www.educba.com/types-of-quantitative-research/
https://doi.org/10.2307/3003013
https://www.piie.com/commentary/op-eds/low-inflation-and-slow-growth-are-new-normal
https://www.piie.com/commentary/op-eds/low-inflation-and-slow-growth-are-new-normal
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a176f8d6-17d9-4852-9e02-6c5c5d8b651c
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/a176f8d6-17d9-4852-9e02-6c5c5d8b651c
https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/investors/irmaterial/annual_report/2021/Novo-Nordisk-Annual-Report-2020.pdf
https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/investors/irmaterial/annual_report/2021/Novo-Nordisk-Annual-Report-2020.pdf
https://www.novonordisk.com/content/dam/nncorp/global/en/investors/irmaterial/annual_report/2021/Novo-Nordisk-Annual-Report-2020.pdf


 106 

Ross, J. (2020). Intangible Assets: A Hidden but Crucial Driver of Company Value. 2020. 
https://www.visualcapitalist.com/intangible-assets-driver-company-value/ 

 
Soliman, M. T. (2005). Using Industry-Adjusted DuPont Analysis to Predict Future Profitability. 

SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.456700 
 
Statstutor. (2021). Spearman’s Correlation. 2021. https://www.statstutor.ac.uk/resources/up-

loaded/spearmans.pdf 
 
Stigler, G. J. (1963). Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries. 1963. 

https://www.nber.org/system/files/chapters/c0650/c0650.pdf 
 
Surdu, G. (2011). THE INTERNATIONALIZATION PROCESS AND THE ASSET-LIGHT APPROACH. Roma-

nian Economic and Business Review, 6(1), 184–188. https://core.ac.uk/down-
load/pdf/6886507.pdf 

 
The World Bank. (2021). GDP growth (annual %). 2021. https://data.worldbank.org/indica-

tor/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1996 
 
UCLA: Statistical Consulting Group. (2021). Regression Analysis. 

https://stats.idre.ucla.edu/stata/output/regression-analysis/?fbclid=IwAR0DLXId-
GRtBkGljl8Xst8T4aCGyKV9nhlYp3Vs2WzONzsmZMYjfMWpPMnY 

 
Waring, G. F. (1996). Industry Differences in the Persistence of Firm-Specific Returns. American 

Economic Review, 86(5). https://doi.org/10.2307/2118289 
 
White, G. I., Sondhi, A. C., & Fried, D. (2003). The Analysis and Use of Financial Statements. Inter-

national Accounting and Multinational Enterprises, 3rd Edition. 
 
Wooldridge, J. M. (2012). Introductory econometrics : a modern approach / Jeffrey M. 

Wooldridge. In Introductory econometrics : a modern approach. 
  
  

  

https://www.visualcapitalist.com/intangible-assets-driver-company-value/
https://doi.org/10.2139/ssrn.456700
https://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf
https://www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf
https://www.nber.org/system/files/chapters/c0650/c0650.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/6886507.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/6886507.pdf
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1996
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?end=2019&start=1996
https://stats.idre.ucla.edu/stata/output/regression-analysis/?fbclid=IwAR0DLXIdGRtBkGljl8Xst8T4aCGyKV9nhlYp3Vs2WzONzsmZMYjfMWpPMnY
https://stats.idre.ucla.edu/stata/output/regression-analysis/?fbclid=IwAR0DLXIdGRtBkGljl8Xst8T4aCGyKV9nhlYp3Vs2WzONzsmZMYjfMWpPMnY
https://doi.org/10.2307/2118289


 107 

Appendiks: 
 

Appendiks 1 - Forkortelser for variable trukket i Compustat 

Identiske variable (Compustat forkortelser):  
GVKEY, INDFMT, DATAFMT, CONSOL, FYEAR, DATE, ACO, ACOX, ACT, AO, AOX, AP, AT, CAPX, CEQ, 
CH, CHE, COGS, DC, DLC, DLTT, DP, DVP, EBIT, EBITDA, EIEA, GDWL, INTAN, INVT, IVAEQ, IVAO, 
IVCH, IVST, LCO, LCOX, LCT, LO, LT, MIB, MIBN, MIBT, MII, NOPI, OANCF, PPENT, PSTK, PVT, RECT, 
RECTR, REVT, SALE, TEQ, TSTK, TXDB, TXDITC, TXO, TXP, TXT, XACC, XINT, XOPR, XPP, XSGA, CONM, 
COSTAT & SIC.  
 
Unikke variable, Nordamerika (Compustat forkortelser):  
TIC, CURCD, DVPA, IDIT, INTPN, NI, NIINT, TSA & TSTKP. 
 

Unikke variable, Global (Compustat forkortelser):  

POPSRC, INTPD, INTRC, TSCA, TSTLTA, NICON & FIC. 

 

 

Appendiks 2 – Regressionsoutput model 1.3  

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient -0.0104 0.0255 0.0352 -0.0137

(t-statistic) -0.46 1.79 1.84 -0.36

P>|t| 0.646 0.074 0.066 0.722

Coefficient 0.5597*** 0.5000*** 0.4470*** 0.4043***

(t-statistic) 248.12 286.29 188.61 161.93

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.5936*** 0.8027*** 0.9195*** 1.1737***

(t-statistic) 17.15 24.97 17.1 22.21

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.0038 -0.6433*** -0.8437*** -0.3287

(t-statistic) 0.02 -4.57 -4.33 -0.89

P>|t| 0.986 0.000 0.000 0.374

Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Appendiks 3 – ROIC uden goodwill før kvartilinddeling 

 
 

 

 

 

 

 

Appendiks 4 – ROIC uden goodwill efter kvartilinddeling 

 

 

 

Antal af obs.

483,703         Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.2169           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.000

-3.71

Model 1.2 (Median)

0.0038

0.37

0.711

0.4464***

356.94

0.000

0.8182***

40.71

0.000

-0.3972***

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

120,309        119,651    120,512  122,652         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.458 0.2909 0.1461 0.1631

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient 0.0247 0.0196 0.0147 -0.0288

(t-statistic) 1.87 1.27 0.95 -0.88

P>|t| 0.062 0.205 0.342 0.378

Coefficient 0.6339*** 0.4056*** 0.3548*** 0.4295***

(t-statistic) 314.88 218.46 137.82 150.57

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.3121*** 0.8170*** 1.0589*** 0.9780***

(t-statistic) 12.04 19.44 24.16 18.92

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient -0.1642 -0.5974*** -0.6305*** -0.1815

(t-statistic) -1.2 -3.68 -3.85 -0.55

P>|t| 0.229 0.000 0.000 0.581

Model 1.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Appendiks 5 – PM uden goodwill efter kvartilinddeling 

 

 

 

Appendiks 6 – ATO uden goodwill før kvartilinddeling 

 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4

123,108        122,855    118,404  128,511         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.0539 0.0035 0.0047 0.0332

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient -0.0415 0.2208 0.551 5.8746

(t-statistic) -0.09 0.13 0.57 0.22

P>|t| 0.928 0.893 0.567 0.824

Coefficient 0.2635*** 0.0993*** 0.0674*** 0.0111***

(t-statistic) 85.82 21.48 22.04 4.13

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 2.1829 7.7017 6.7597*** 24.7174*

(t-statistic) 1.22 1.35 3.62 2.43

P>|t| 0.223 0.178 0.000 0.015

Coefficient -3.6768 -17.1101 -23.2685 -205.6391

(t-statistic) -0.47 -0.62 -1.44 -0.47

P>|t| 0.636 0.536 0.149 0.637

Model 2.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

Antal af obs.

483,953         Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.5118           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-2.52

Model 3.2 (Median)

0.2258***

3.6

0.000

0.6664***

635.92

0.000

0.4076***

95.07

0.000

-0.0996*

0.012

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Appendiks 7 – ATO uden goodwill efter kvartilinddeling 

 

 

 

Appendiks 8 –  Udvikling i median ROIC – selskaber i Q2 (målt på asset intensity) 

 
 

 

 

 

Q1 Q2 Q3 Q4

120,356        119,699    120,562  122,757         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.5824 0.4809 0.1881 0.475

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient 0.0928 0.3071** 0.1949 0.3016**

(t-statistic) 0.56 3.2 1.6 2.93

P>|t| 0.573 0.001 0.111 0.003

Coefficient 0.7180*** 0.6767*** 0.4123*** 0.7262***

(t-statistic) 386.26 324.5 158.86 330.03

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.3050*** 0.4304*** 0.8456*** 0.2503***

(t-statistic) 32.91 20.77 26.41 11.12

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.0857 -0.2264*** -0.2087* -0.0977

(t-statistic) 0.82 -3.59 -2.52 -1.5

P>|t| 0.41 0.000 0.012 0.134

Model 3.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3
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Appendiks 9 –  Udvikling i median ROIC – selskaber i Q3 (målt på asset intensity) 

 

 

 

Appendiks 10 –  Udvikling i median ROIC % gdwl–selskaber i Q2 (målt på asset intensity % gdwl) 
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Appendiks 11 – Udvikling i median ROIC % gdwl –selskaber i Q3 (målt på asset intensity % gdwl) 

 

 

 

Appendiks 12 – Udvikling i median ROIC % IA – selskaber i Q2 (målt på asset intensity % IA) 
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Appendiks 13 – Udvikling i median ROIC % IA –selskaber i Q3 (målt på asset intensity % IA) 

 

 

 

 

 

Appendiks 14 – Korrelation mellem 𝛽3 koefficienten og 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡=0, samt VIF for model 1 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Appendiks 15 – Korrelation mellem 𝛽3 koefficienten og 𝐴𝑇𝑂𝑡=0, samt VIF for model 3 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Appendiks 16 – Korrelation mellem 𝛽3 koefficienten og 𝑅𝑂𝐼𝐶𝑡=0, samt VIF for model 1.1 

Q1 

Korrelation: 

 

VIF: 

 

 

Q2 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Q3 

Korrelation: 

 

VIF: 

 

 

Q4 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Appendiks 17 – Korrelation mellem 𝛽3 koefficienten og 𝑅𝑂𝐼𝐶 𝑢. 𝐼𝐴𝑡=0, samt VIF for model 1.3 

Q1 

Korrelation: 

 

VIF: 

 

 

Q2 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Q3 

Korrelation: 

 

 

VIF: 

 

 

Q4 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Appendiks 18 – Korrelation mellem 𝛽3 koefficienten og 𝐴𝑇𝑂𝑡=0, samt VIF for model 3.1 

Q1 

Korrelation: 

 

VIF: 

 

 

Q2 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Q3 

Korrelation: 

 

VIF: 

 

 

Q4 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Appendiks 19 – Korrelation mellem 𝛽3 koefficienten og 𝐴𝑇𝑂𝑡=0, samt VIF for model 3.3 

Q1 

Korrelation: 

 

VIF: 

 

 

Q2 

Korrelation: 

 

VIF: 
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Q3 

Korrelation: 

 

VIF: 

 

 

Q4 

Korrelation: 

 

 

VIF: 
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Appendiks 20 – Regressionsoutput model 3.1 

 

 

 

Appendiks 21 – Regressionsoutput Motor Equipment 

Model 1: 

 

 

  

Q1 Q2 Q3 Q4

120,569        120,686    116,626  125,493         

Adj.     Q1 Adj.     Q2 Adj.     Q3 Adj.     Q4

0.6462 0.4564 0.4935 0.4719

Antal af obs.

𝑅2 𝑅2 𝑅2 𝑅2

Q1 Q2 Q3 Q4

Coefficient 0.2931** 0.2892** 0.2095** 0.3404***

(t-statistic) 2.46 3.3 3.34 3.54

P>|t| 0.014 0.001 0.001 0.000

Coefficient 0.7627*** 0.6391*** 0.6657*** 0.7292***

(t-statistic) 448.45 313.48 327.84 332.34

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient 0.2281*** 0.3389*** 0.3791*** 0.2171***

(t-statistic) 25.68 13.63 21.02 9.3

P>|t| 0.000 0.000 0.000 0.000

Coefficient -0.0703 -0.0822 -0.1189** -0.1328*

(t-statistic) -0.85 -1.27 -2.6 -2

P>|t| 0.394 0.205 0.009 0.046

Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

Antal af obs.

10,858           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.5108           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.000

-3.49

Model 1 (Median)

0.1206***

6.48

0

0.7247***

106.35

0.000

-0.2342

-1.92

0.055

-0.7924***

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Model 1.1: 

 

 

Model 1.2: 

 

Model 1.3: 

 

  

G1 G2 G1 G2

5,415            5,443       Coefficient 0.1957*** 0.0724*

(t-statistic) 9.84 2.34

P>|t| 0 0.019

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.5634*** 0.8751***

0.5167 0.5276 (t-statistic) 76.01 77.83

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.3465** 0.0146

(t-statistic) -2.82 0.07

P>|t| 0.005 0.946

Coefficient -0.8733*** -0.9785**

(t-statistic) -3.61 -2.6

P>|t| 0 0.009

Antal af obs. Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,429            5,429       Coefficient 0.2010*** 0.0593

(t-statistic) 9.76 1.9

P>|t| 0.000 0.057

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.5759*** 0.8495***

0.5041 0.5206 (t-statistic) 74.23 76.63

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.3865** 0.1291

(t-statistic) -3.05 0.59

P>|t| 0.002 0.553

Coefficient -0.7732*** -0.8956*

(t-statistic) -3.29 -2.5

P>|t| 0.001 0.012

Antal af obs. Model 1.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,433            5,425       Coefficient 0.2024*** 0.0411

(t-statistic) 8.39 0.95

P>|t| 0.000 0.343

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6494*** 0.8448***

0.633 0.5104 (t-statistic) 96.8 75.02

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.6584*** 0.4568

(t-statistic) -4.63 1.56

P>|t| 0.000 0.120

Coefficient -0.5047 -1.0997*

(t-statistic) -1.93 -2.33

P>|t| 0.054 0.020

Antal af obs. Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Model 2: 

 

 

Model 2.1: 

 

 

Model 3: 

 

 

Antal af obs.

11,674           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.0415           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.617

-0.5

Model 2 (Median)

-0.0270

-0.06

0.954

0.2028***

22.52

0.000

3.6272

1

0.315

-4.0093

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,829            5,830       Coefficient 0.0613*** -0.0645

(t-statistic) 6.47 -0.07

P>|t| 0.000 0.948

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.2660*** 0.2019***

0.386 0.0411 (t-statistic) 59.94 15.83

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.2986*** 8.8638

(t-statistic) 4.14 1.16

P>|t| 0.000 0.246

Coefficient -0.5794*** -10.2892

(t-statistic) -3.6 -0.61

P>|t| 0.000 0.539

Antal af obs. Model 2.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

Antal af obs.

10,867           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.5885           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.042

-2.03

Model 3 (Median)

0.3672*

2.51

0.012

0.7712***

119.82

0.000

0.2400***

5.44

0.000

-0.2280*

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Model 3.1: 

 

 

Model 3.2: 

 

Model 3.3 

 

 

G1 G2 G1 G2

5,416            5,451       Coefficient 1.2342*** 0.6365***

(t-statistic) 4.55 7.62

P>|t| 0.000 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6962*** 0.5232***

0.4773 0.5082 (t-statistic) 67.36 72.7

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.3808*** 0.1000**

(t-statistic) 5.57 3.1

P>|t| 0.000 0.002

Coefficient -0.6607*** -0.1878**

(t-statistic) -3.27 -2.8

P>|t| 0.001 0.005

Antal af obs. Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,430            5,437       Coefficient 1.2294*** 0.6639***

(t-statistic) 4.48 7.58

P>|t| 0.000 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6984*** 0.5284***

0.4794 0.5054 (t-statistic) 67.84 72.03

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.3490*** 0.1160***

(t-statistic) 5.43 3.770

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.5563** -0.2040**

(t-statistic) -2.98 -3.17

P>|t| 0.003 0.002

Antal af obs. Model 3.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,434            5,433       Coefficient 1.5588*** 0.5946***

(t-statistic) 4.51 5.81

P>|t| 0.000 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.7197*** 0.4870***

0.5046 0.4919 (t-statistic) 71.53 59.57

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.3090*** 0.1365***

(t-statistic) 4.43 4.57

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.6737** -0.1311

(t-statistic) -3.11 -1.94

P>|t| 0.002 0.052

Antal af obs. Model 3.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Appendiks 22 – Regressionsoutput Water  

Model 1: 

 

Model 1.1: 

 

 

Model 1.2: 

 

Antal af obs.

6,855             Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.1865           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.522

-0.64

Model 1 (Median)

0.0423

1.04

0.299

0.4322***

39.23

0.000

.4746*

2.39

0.017

-0.3176

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

G1 G2 G1 G2

3,401            3,454       Coefficient 0.0415 0.0555**

(t-statistic) 0.56 2.7

P>|t| 0.579 0.007

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.4884*** 0.1686***

0.2016 0.1087 (t-statistic) 29.14 19.96

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.4834 0.3154***

(t-statistic) 1.22 3.39

P>|t| 0.224 0.001

Coefficient -0.0477 0.5459*

(t-statistic) -0.05 -2.19

P>|t| 0.958 0.028

Antal af obs. Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

3,402            3,453       Coefficient 0.0349 0.0618**

(t-statistic) 0.48 3.04

P>|t| 0.631 0.002

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.4854*** 0.1744***

0.1992 0.1155 (t-statistic) 28.93 20.57

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.4557 0.3425***

(t-statistic) 1.13 3.7

P>|t| 0.258 0.000

Coefficient 0.0616 -0.5932**

(t-statistic) 0.07 -2.59

P>|t| 0.941 0.010

Antal af obs. Model 1.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Model 1.3: 

 

Model 2: 

 

Model 2.1: 

 

 

 

 

G1 G2 G1 G2

3,408            3,447       Coefficient 0.0213 0.0575**

(t-statistic) 0.29 2.79

P>|t| 0.775 0.005

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.5079*** 0.1812***

0.2242 0.1205 (t-statistic) 31.26 21.02

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.3341 0.3425***

(t-statistic) 0.82 3.84

P>|t| 0.411 0.000

Coefficient 0.2984 -0.5296*

(t-statistic) 0.37 -2.45

P>|t| 0.712 0.014

Antal af obs. Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

Antal af obs.

7,383             Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.2188           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.402

0.84

Model 2 (Median)

-1.3867

-0.87

0.384

1.4725***

45.48

0.000

-2.1251

-0.56

0.573

23.405

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

G1 G2 G1 G2

3,685            3,686       Coefficient 0.0549* -3.8695

(t-statistic) 2.01 -1.14

P>|t| 0.045 0.252

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.0343*** 1.5068***

0.0723 0.2233 (t-statistic) 12.61 32.57

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.7783*** -5.3218

(t-statistic) 10.68 -0.74

P>|t| 0.000 0.459

Coefficient -0.7051 66.8867

(t-statistic) -1.46 1.14

P>|t| 0.144 0.256

Antal af obs. Model 2.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Model 3: 

 

Model 3.1: 

 

Model 3.2: 

 

  

Antal af obs.

6,861             Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.1979           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.689

-0.4

Model 3 (Median)

0.4145

0.4

0.692

0.4951***

41.01

0.000

1.2383*

1.97

0.049

-0.3284

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

G1 G2 G1 G2

3,405            3,456       Coefficient 1.0587 0.2383***

(t-statistic) 0.51 5.13

P>|t| 0.609 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.5172*** 0.0019

0.2009 0.0295 (t-statistic) 29.28 1.31

P>|t| 0.000 0.190

Coefficient 1.3834 0.2402***

(t-statistic) 1 9.22

P>|t| 0.316 0.000

Coefficient -0.5319 -0.049

(t-statistic) -0.32 -1.36

P>|t| 0.746 0.173

Antal af obs. Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

3,406            3,455       Coefficient 1.1321 0.2383***

(t-statistic) 0.56 5.15

P>|t| 0.574 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.5179*** 0.0024

0.2022 0.0286 (t-statistic) 29.41 1.61

P>|t| 0.000 0.108

Coefficient 1.2691 0.2304***

(t-statistic) 0.98 9.14

P>|t| 0.327 0.000

Coefficient -0.4831 -0.0395

(t-statistic) -0.34 -1.22

P>|t| 0.736 0.224

Antal af obs. Model 3.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Model 3.3: 

 

 

 

Appendiks 23 – Regressionsoutput Textile 

Model 1: 

 

Model 1.1: 

  

 

G1 G2 G1 G2

3,412            3,449       Coefficient 1.3142 0.2244***

(t-statistic) 0.62 4.42

P>|t| 0.534 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.5532*** 0.0036*

0.2236 0.0292 (t-statistic) 31.37 2.23

P>|t| 0.000 0.026

Coefficient 1.1218 0.2247***

(t-statistic) 0.92 9.61

P>|t| 0.357 0.000

Coefficient -0.5378 -0.0241

(t-statistic) -0.41 -0.77

P>|t| 0.681 0.444

Antal af obs. Model 3.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

Antal af obs.

10,796           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.4533           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-0.99

Model 1 (Median)

0.0514***

5.93

0

0.6880***

94.53

0.000

-0.4324***

-6

0.000

-0.0947

0.321

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,395            5,401       Coefficient 0.0751*** 0.0215

(t-statistic) 6.01 1.85

P>|t| 0 0.064

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6885*** 0.6153***

0.4572 0.3831 (t-statistic) 67.37 57.85

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.5442*** -0.3051**

(t-statistic) -5.4 -3.06

P>|t| 0.000 0.002

Coefficient -0.0691 -0.0372

(t-statistic) -0.5 -0.3

P>|t| 0.62 0.768

Antal af obs. Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Model 1.2: 

 

Model 1.3: 

 

Model 2: 

 

 

 

 

G1 G2 G1 G2

5,394            5,402       Coefficient 0.0786*** 0.0285*

(t-statistic) 6.34 2.47

P>|t| 0.000 0.014

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6882*** 0.6161***

0.4588 0.3812 (t-statistic) 67.55 57.66

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.4781*** -0.3022**

(t-statistic) -5.13 -3.13

P>|t| 0.000 0.002

Coefficient -0.1306 -0.102

(t-statistic) -1.05 -0.91

P>|t| 0.295 0.361

Antal af obs. Model 1.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,397            5,399       Coefficient 0.0845*** 0.0293*

(t-statistic) 6.59 2.47

P>|t| 0.000 0.014

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.7002*** 0.6117***

0.4678 0.3806 (t-statistic) 68.75 57.6

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.4128*** -0.2887**

(t-statistic) -4.57 -3.02

P>|t| 0.000 0.003

Coefficient -0.2208 -0.1118

(t-statistic) -1.82 -1.03

P>|t| 0.069 0.301

Antal af obs. Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

Antal af obs.

11,587           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.0001           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-0.5

Model 2 (Median)

0.5893

0.07

0.944

0.0163

1.75

0.081

53.6215

0.91

0.364

-74.7051

0.615

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Model 2.1: 

 

 

Model 3: 

 

Model 3.1: 

 

 

 

G1 G2 G1 G2

5,793            5,794       Coefficient 0.0559*** 0.8762

(t-statistic) 5.1 0.05

P>|t| 0.000 0.958

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.0895*** 0.016

0.0702 -0.0001 (t-statistic) 19.81 1.21

P>|t| 0.000 0.226

Coefficient 0.4418*** 110.791

(t-statistic) 5.77 0.93

P>|t| 0.000 0.351

Coefficient -0.4746* -148.5524

(t-statistic) -2.42 -0.51

P>|t| 0.015 0.612

Antal af obs. Model 2.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

Antal af obs.

10,796           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.4907           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

-0.51

Model 3 (Median)

0.4301*

2.42

0.016

0.7368***

101.74

0.000

0.0225

0.27

0.788

-0.0499

0.612

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,395            5,401       Coefficient 0.9890** 0.3877***

(t-statistic) 3.06 5.35

P>|t| 0.002 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6781*** 0.4122***

0.4029 0.3962 (t-statistic) 60.33 59.03

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.1137 -0.1163***

(t-statistic) -0.79 -3.18

P>|t| 0.430 0.000

Coefficient -0.0736 0.1286***

(t-statistic) -0.39 3.44

P>|t| 0.697 0.001

Antal af obs. Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Model 3.2: 

 

Model 3.3: 

 

 

 

Appendiks 24 – Regressionsoutput Wholesale 

Model 1: 

 

G1 G2 G1 G2

5,394            5,402       Coefficient 0.8494** 0.4113***

(t-statistic) 2.7 5.58

P>|t| 0.007 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6783*** 0.4177***

0.4051 0.3898 (t-statistic) 60.58 58.41

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.0495 -0.0955**

(t-statistic) -0.4 -2.770

P>|t| 0.688 0.006

Coefficient -0.0218 0.0883*

(t-statistic) -0.13 2.54

P>|t| 0.898 0.011

Antal af obs. Model 3.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

5,397            5,399       Coefficient 0.7620* 0.4814***

(t-statistic) 2.29 6.45

P>|t| 0.022 0.000

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.6870*** 0.4215***

0.4145 0.3918 (t-statistic) 61.7 58.8

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.0191 -0.1040**

(t-statistic) 0.16 -3.13

P>|t| 0.872 0.002

Coefficient -0.0211 0.0493

(t-statistic) -0.12 1.42

P>|t| 0.903 0.155

Antal af obs. Model 3.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

Antal af obs.

15,522           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.2656           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.763

-0.30

Model 1 (Median)

0.1649

0.78

0.433

0.3733***

73.76

0.000

0.5133***

6.30

0.000

-0.0764

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Model 1.1: 

 

Model 1.2: 

 

Model 1.3: 

 

 

 

G1 G2 G1 G2

7,720            7,803       Coefficient 0.0555 -0.106

(t-statistic) 1.84 -0.41

P>|t| 0.066 0.679

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.7495*** 0.2718***

0.3445 0.302 (t-statistic) 63.39 56.77

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.011 0.7179***

(t-statistic) 0.09 7.88

P>|t| 0.931 0.000

Coefficient -0.1091 -0.3878

(t-statistic) -0.29 -1.26

P>|t| 0.768 0.206

Antal af obs. Model 1.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

7,749            7,774       Coefficient -0.071 -0.0258

(t-statistic) -0.05 -0.86

P>|t| 0.957 0.391

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.9052*** 0.0601***

0.0474 0.0921 (t-statistic) 19.53 26.02

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.1135 0.8536***

(t-statistic) 0.24 9.23

P>|t| 0.811 0.000

Coefficient 0.3266 -0.2337

(t-statistic) 0.22 -0.71

P>|t| 0.824 0.479

Antal af obs. Model 1.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

7,760            7,763       Coefficient 0.0207 -0.0220

(t-statistic) 0.15 -0.68

P>|t| 0.877 0.494

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.7011*** 0.0641***

0.0450 0.0916 (t-statistic) 19.00 25.97

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.1566 0.8325***

(t-statistic) 0.36 9.33

P>|t| 0.719 0.000

Coefficient 0.3880 -0.2624

(t-statistic) 0.28 -0.79

P>|t| 0.781 0.430

Antal af obs. Model 1.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Model 2: 

 

Model 2.1: 

 

 

Model 3: 

 

 

 

Antal af obs.

16,697           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.2135           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.932

0.09

Model 2 (Median)

-0.4228

-0.46

0.644

0.4633***

67.31

0.000

6.0708

1.15

0.252

1.3305

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

G1 G2 G1 G2

8,346            8,347       Coefficient 0.0156** -0.7741

(t-statistic) 2.88 -0.41

P>|t| 0.004 0.682

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.2129*** 0.4627***

0.2560 0.2131 (t-statistic) 50.76 47.51

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient 0.4473*** 13.0657

(t-statistic) 12.22 1.33

P>|t| 0.000 0.183

Coefficient -0.0863 0.2802

(t-statistic) -0.93 0.01

P>|t| 0.351 0.993

Antal af obs. Model 2.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

Antal af obs.

15,525           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.5956           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.686

0.4

Model 3 (Median)

0.2936

0.64

0.521

0.7519***

148.80

0.000

0.1693***

4.81

0.000

0.1329

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Model 3.1: 

 

Model 3.2: 

 

Model 3.3: 

 

 

 

G1 G2 G1 G2

7,721            7,805       Coefficient 1.601 0.1376

(t-statistic) 1.88 0.64

P>|t| 0.060 0.524

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.7648*** 0.2125***

0.5789 0.1701 (t-statistic) 102.92 38.79

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.0088 0.0489**

(t-statistic) -0.14 2.76

P>|t| 0.890 0.006

Coefficient 0.0938 0.7178***

(t-statistic) 0.15 4.64

P>|t| 0.878 0.000

Antal af obs. Model 3.1 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

7,750            7,776       Coefficient 0.7197 0.3941

(t-statistic) 0.44 1.54

P>|t| 0.659 0.124

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.7733*** 0.0322***

0.3150 0.0431 (t-statistic) 59.57 15.84

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.1023 0.1361***

(t-statistic) -0.91 7.210

P>|t| 0.363 0.000

Coefficient 0.9723 0.6498***

(t-statistic) 0.91 3.86

P>|t| 0.362 0.000

Antal af obs. Model 3.2 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2

G1 G2 G1 G2

7,761            7,765       Coefficient 0.2721 0.9652***

(t-statistic) 0.14 3.24

P>|t| 0.886 0.001

Adj.     G1 Adj.     G2 Coefficient 0.7333*** 0.0362***

0.3428 0.0412 (t-statistic) 63.44 16.31

P>|t| 0.000 0.000

Coefficient -0.0585 0.1381***

(t-statistic) -0.49 6.89

P>|t| 0.622 0.000

Coefficient 1.3825 0.3063

(t-statistic) 1.20 1.68

P>|t| 0.230 0.094

Antal af obs. Model 3.3 (Median)

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2 𝑅2
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Appendiks 25 – Regressionsoutput Computer og Data for aggregeret model (1.3) 

 

 

 

Appendiks 26 – Regressionsoutput Farma for aggregeret model (1.3) 

 

 

  

Antal af obs.

26,245           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.3358           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.934

0.08

Model 1.3 (Median)

-0.0698

-0.74

0.461

0.5517***

113.22

0.000

0.8867***

4.07

0.000

0.0912

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2

Antal af obs.

18,645           Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Adj.    Coefficient

0.2524           (t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t|

Coefficient

(t-statistic)

P>|t| 0.000

-3.96

Model 1.3 (Median)

0.2245*

2.13

0.033

0.3362***

73.76

0.000

1.3616***

17.96

0.000

-3.9746***

𝛼

𝛽1

𝛽2

𝛽3

𝑅2
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Appendiks 27 –  Udvikling i median PM – selskaber i Q2 (målt på asset intensity) 

 

 

 

Appendiks 28 –  Udvikling i median PM – selskaber i Q3 (målt på asset intensity) 
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Appendiks 29 –  Udvikling i median ATO – selskaber i Q2 (målt på asset intensity) 

 

 

 

 

Appendiks 30 –  Udvikling i median ATO – selskaber i Q3 (målt på asset intensity) 
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Appendiks 31 –  Udvikling i median ATO % gdwl – selskaber i Q2 (målt på asset 

intensity % gdwl) 

 

 

Appendiks 32 –  Udvikling i median ATO % gdwl – selskaber i Q3 (målt på asset 

intensity % gdwl) 
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Appendiks 33 –  Udvikling i median ATO % IA – selskaber i Q2 (målt på asset intensity 

% IA) 

 

 

 

Appendiks 34 –  Udvikling i median ATO % IA – selskaber i Q3 (målt på asset intensity 

% IA) 

 


