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Abstract
Companies are constantly faced with making decisions regarding their choice of financing
and these decisions result in the company’s capital structure. The capital structure has been
studied for a long time and several theories have emerged. Still to this day there’s no theory
that can explain the capital structure in a satisfying way. Since there are no clear signs that an
optimal capital structure exists nor how one would look, the capital structure can vary. This
study has its foundation in two of the most well-known theories that try to explain capital
structures, the trade-off theory and the pecking order theory.
This cross-sectional study examines how profitability, growth, size, tangible assets, liquidity,
non-debt tax shield and industry affect capital structure. The focus lies on the Swedish market
and intends to generalize about listed Swedish companies.
The result of this paper contributes to an increased understanding of capital structure but we
are far from a complete comprehension of the subject. The conclusion of this study partially
differs from previous research as it finds support for both theories. However none of the
theories are applicable on the Swedish market as a whole which suggests that further research
is required along with the addition of new ideas.
This paper is written in Swedish.

Keywords: Capital structure, leverage, determinant factors, trade-off theory, pecking order
theory
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Sammanfattning
Bolag står ständigt inför beslut kring val av finansiering och dessa beslut resulterar i bolagens
kapitalstruktur. Kapitalstrukturen har undersökts sedan en lång tid tillbaka och flera olika
teorier har växt fram. Än idag finns det dock ingen teori som kan förklara kapitalstrukturen på
ett tillfredsställande sätt. Eftersom det inte finns några tydliga tecken på att det finns en
optimal kapitalstruktur eller hur en sådan skulle kunna se ut, kan kapitalstrukturen variera.
Denna undersökning har tagit fasta på två av de mest kända teorierna för att förklara
kapitalstrukturen, trade-off teorin och pecking order teorin.
Undersökningen har en tvärsnittsdesigns utformning och studerar hur lönsamhet, tillväxt,
storlek, materiella tillgångar, likviditet, icke-skuld skattesköld och bransch påverkar
kapitalstrukturen. Fokus ligger på den svenska marknaden och ämnar att kunna generalisera
kring svenska börsnoterade bolag.
Resultatet av denna undersökning bidrar till en ökad förståelse för kapitalstrukturen men vi är
långt ifrån en fullständig bild av ämnet. Undersökningens slutsatser skiljer sig till viss del från
tidigare forskning eftersom den hittar stöd för båda teorierna. Ingen av teorierna går dock att
applicera i sin helhet på den svenska marknaden vilket tyder på att forskningsområdet
fortfarande behöver utvecklas och nya idéer tillkomma.

Nyckelord: Kapitalstruktur, hävstångseffekt, påverkande variabler, trade-off teorin, pecking
order teorin.
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1 Inledning
Precis som det mänskliga skelettet är uppbyggt av olika ben för att kunna fungera finns det
många beståndsdelar i ett bolag som får det att gå runt. Kapitalstrukturen är en del av detta
bolagsskelett men till skillnad från människokroppen väljer bolag själva hur de vill vara
uppbyggda och det kan ni läsa mer om i denna uppsats.

1.1 Bakgrund
För att lyckas med en verksamhet är det viktigt att det finns en strategi bakom de beslut som
fattas, val av finansiering är en sådan strategi. Bolag kan välja att finansieras med antingen
lånat kapital eller med eget kapital, förutsatt att det tillåts av marknaden. Det är förhållandet
mellan skulder och eget kapital som utgör kapitalstrukturen, hur denna fördelning bör se ut
finns det dock inget enkelt svar på (Unga Aktiesparare 2003). Även om det inte finns en
perfekt mix av skulder och eget kapital som passar alla bolag, i alla situationer, definieras en
optimal kapitalstruktur som något som ska maximera bolagets värde, samtidigt som dess
kapitalkostnader ska minimeras (De Ridder 2003). Bolag måste utöver att utvärdera vilka
investeringar som kommer att gynna företaget även analysera hur mycket de ska investera och
på vilket sätt de ska bekosta finansieringen (Văidean & Vaida 2017). Antingen kan de välja
att investera med eget kapital eller genom att skuldsätta sig för att finansiera den nya
investeringen (Berk & DeMarzo 2017). Detta är en ständigt pågående process för de flesta
verksamheter, framförallt för bolag i tillväxtfasen eftersom en stor del av tillväxt är beroende
av nya investeringar.
Tillgång till finansiering och kostnader för de skulder som bolaget har byggt upp är de
viktigaste aspekterna vid beslut gällande en optimal kapitalstruktur. Det kan vara positivt för
bolag att inneha en hög andel skulder eftersom det kan gynna bolaget ur ett skatteperspektiv,
samtidigt blir en högre skuldsättning också mer riskfyllt för bolaget (Văidean & Vaida 2017).
Eftersom det inte finns någon perfekt mix av skulder och eget kapital innebär det att bolagens
kapitalstruktur kan se olika ut. En förklaring till variationen är att kapitalstrukturen påverkas
av den situation som bolagen befinner sig i. Bolagen har möjlighet att vara flexibla och de kan
välja den kapitalstruktur som bäst passar den strategi som de tagit fram. Hur bolag väljer att
konstruera sin kapitalstruktur är något som i stor utsträckning är sammankopplat med vad
bolaget har för affärsrisk samt bolagets finansiella risk. Ett bolags affärsrisk är den risk som
tillfaller bolaget på grund av att de verkar inom en specifik bransch (De Ridder 2003).
Bolagets finansiella risk är föränderligheten i den intjäningsförmåga och bolagets resultat som
är till följd av företagets val av kapitalstruktur (De Ridder 2003). Kapitalkostnaden innefattar
kostnader som bolaget ska betala alla sina investerare, både aktieägare och långivare (Berk &
DeMarzo 2017). Ett bolags kapitalkostnad och dess risk är tätt sammankopplad och
sambandet säger att större risk leder till högre kapitalkostnad och vice versa (De Ridder
2003).
Den tidigare forskningen som har gjorts för att förklara kapitalstrukturen utgår från två av de
mest kända teorierna, trade-off teorin och pecking order teorin och de använder sig av
hävstångseffekten som mått för detta ändamål (Anwar 2012; Booth, Aivazian, DemirgucKunt & Maksimovic 2001; Chen 2004; Frank & Goyal 2009; Getzmann, Lang & Spremann
2014; Jermias & Yigit 2018; Margaritis & Psillakis 2010). Trots att det genomförts en serie av
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olika undersökningar under åren kvarstår problematiken kring vilken teori och vilka faktorer
som bäst förklarar kapitalstrukturen, detta beror till stor del på att det går att hitta empiriskt
material som stödjer båda teorierna (Frank & Goyal 2009). Forskare har försökt hitta
anledningar till att kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan olika bolag. Anwar och Öztekin
(2015) har kommit fram till att den varierande kapitalstrukturen bland annat beror på vilken
bransch bolagen är aktiva inom. Det finns även forskning som visar att finansiella bolag
(bank, försäkring och investeringar) skiljer sig avsevärt i sin kapitalstruktur i förhållande till
icke finansiella bolag (Chen 2004). Det verkar dock finnas två vanligt förekommande
variabler som förklarar kapitalstrukturen oavsett land- eller branschtillhörighet, nämligen
lönsamhet och materiella tillgångar (Anwar 2012; Getzmann, Lang & Spremann 2014).
Med allt detta i åtanke blir valet av kapitalstruktur ett viktigt verktyg för ledningen när de gör
sitt val av strategi. Det faktum att det finns kunskapsluckor inom detta område medför att det
saknas definitiva svar gällande vilka faktorer som är av betydelse och hur dessa speglas i de
beslut som fattas. Dessa luckor är därför i behov av att fyllas och tidigare teorier visar på att
det finns en stor utvecklingspotential.

1.2 Problemformulering
Kapitalstrukturen är en betydande del av bolagsskelettet och det innebär att det i allra högsta
grad är av intresse att undersöka kapitalstrukturens beståndsdelar och hur dessa kan fungera
som beslutsgrundande när det kommer till bolagens uppbyggnad och fortlevnad. Det har
tidigare gjorts mycket forskning kring de faktorer som påverkar kapitalstrukturen i ett bolag
men denna forskning har till större del gjorts på bolag utanför den svenska gränsen och
tidigare forskning är fortfarande splittrad i frågan om kapitalstrukturen är gränsöverskridande
eller inte. Det finns studier som påstår att det finns landsspecifika omständigheter som
påverkar ett bolags val av kapitalstruktur och som därför måste tas hänsyn till (Altuntas,
Berry-Stolzle & Wende 2015). En del forskning visar samtidigt på det motsatta, att det med
lätthet går att applicera de förklarande variablerna på andra länder än i det land där
forskningen är baserad, trots institutionella skillnader (Booth et al. 2001). Denna motstridiga
fakta gör det relevant med en undersökning gällande kapitalstrukturen och de påverkande
faktorerna i svenska börsnoterade bolag eftersom det inte finns något enhetligt stöd för
möjligheten att överföra resultatet från ett land till ett annat.
De vanligast förekommande variablerna som används för att försöka förklara
kapitalstrukturen är lönsamhet, storlek, tillväxt, materiella tillgångar och icke-skuld
skattesköld (Anwar 2012; Chen 2004). Detta är variabler som inom litteraturen anses vara en
påverkande faktor för kapitalstrukturen men det faktum att det inte klart går att uttyda en
konsekvent påverkan av dessa variabler på alla bolag tyder på att det finns utrymme kvar för
mer forskning. Flertalet olika studier föreslår vidare forskning om kapitalstrukturen där det
bland annat önskas fler jämförande studier av olika branscher (Margaritis & Psillaki 2010). Vi
har valt att undersöka olika branscher för att uppfylla detta önskemål. Beroende på de
förutsättningar ett bolag har och den situation som de befinner sig i kommer det också att
ställas olika krav på vad bolaget behöver åstadkomma för att tillgodose både intressenters
behov samt bolagets behov för fortsatt överlevnad. Konjunkturkänslighet är ett exempel på
något som ställer lite andra krav på bolagens kapitalstruktur (Anwar 2012). Vi vill med vår
undersökning se om vi kan urskilja något mönster eller om det finns något som skiljer
branscherna åt.
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1.3 Syfte
Syftet med denna undersökning är att studera de traditionella teorier som finns för att förklara
kapitalstrukturen. Eftersom undersökningen genomförs på svenska börsnoterade bolag
kommer den bidra till litteraturen kring kapitalstrukturen utifrån ett svenskt perspektiv.

1.4 Forskningsfrågor
•

Hur ser sambandet ut mellan tillväxt, lönsamhet, materiella tillgångar, storlek,
likviditet, icke skuld skattesköld och bransch i förhållande till kapitalstrukturen?

•

Hur kan trade-off teorin och pecking order teorin användas för att förklara
kapitalstrukturen hos svenska börsnoterade bolag?

-7-

1.5 Disposition

Figur 1: Illustration av undersökningens disposition.
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2 Metod
I detta kapitel redovisas de val som gjorts gällande undersökningens utformning. Kapitlet
inleds med en beskrivning av de metoder som har använts, sedan följer en genomgång av det
urval som har gjorts för empirin samt tillvägagångssättet för undersökningen. Kapitlet består
även av delar som diskuterar undersökningens relevans och där eventuell kritik som kan
uppkomma mot undersökningen besvaras. Eftersom undersökningen är av sådan natur att
beräkningar och statistikor är ofrånkomliga avslutas kapitlet sedan med en genomgång av
den statistiska metod som har använts.

2.1 Forskningsansats
Metodvalet kan beskrivas som ett slags recept, den sätter ramarna för hur undersökningen
kommer att se ut i praktiken (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002). Den teori som används
kommer att påverka datainsamlingsprocessen och hur den insamlade empirin sedan ska
analyseras (Bryman & Bell 2017). En forskares förhållning till relationen mellan teori och
empiri är det som utmynnar i en deduktiv, induktiv eller en abduktiv ansats (Patel & Davidson
2011). Induktiv och deduktiv ansats i forskningen kan också ses som mer eller mindre öppen
forskning (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002).
Den deduktiva ansatsen är en snävare ansats eftersom den istället går ut och hämtar in empiri
efter att en teoretisk reflektion med klarlagda frågeställningar redan är gjord och med en redan
utformad analysplan för empirin (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002). Deduktion följer en
tydlig ordning och är främst förknippad med kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2017).
Vår undersökning av kapitalstrukturen har en deduktiv ansats eftersom undersökningen främst
bygger på tidigare forskning och redan känd fakta inom ämnet. Det är den tidigare
forskningen som har lett oss fram till det problem som vi har undersökt genom
hypotesprövning. Redan existerande teorier och analysmetoder skapade basen för vilket
empiriskt underlag som skulle inhämtas samt hur detta underlag därefter skulle analyseras.

2.2 Forskningsdesign
Generellt är forskningsansatsen nära förknippad med en viss strategi, där kvalitativa studier
karaktäriseras av en induktiv ansats och kvantitativa studier karaktäriseras av en deduktiv
ansats. Kort beskrivet genererar den kvalitativa undersökningen teorier och har ett fokus på
ord samtidigt som det är ett mer tolkande och konstruktionistiskt tillvägagångssätt (Bryman &
Bell 2017).
Den kvantitativa studien består vanligtvis av hypotesprövning och fokus ligger på att
kvantifiera data genom avancerade matematiska analyser (Bryman & Bell 2017; Eliasson
2018). Kvantitativa analyser har en mer epistemologisk inriktning vilket innebär att de ofta
har ett mer naturvetenskapligt synsätt på data istället för det kvalitativa tolkandet (Bryman &
Bell 2017). För ekonomer innefattar den kvantitativa undersökningen analys av siffror, siffror
som i sin tur kräver en mer sluten ansats (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002). Det innebär
ofta en ontologisk hållning där objektivismen är i förgrunden och där sociala företeelser anses
ha en existens som är oberoende av sociala aktörer (Bryman & Bell 2017). En kvantitativ
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studie har sina tydliga fördelar och kännetecken. Den är smidig att genomföra med hjälp av
datorer och det går med enkelhet att bearbeta stora mängder empiriskt material i olika
statistiska program. Kvantitativa studier lämpar sig väl när det ska kunna dras slutsatser och
vara möjligt att generalisera utifrån ett mindre urval (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002).
Vi har använt oss av en kvantitativ undersökning eftersom målet med vår undersökning är att
undersöka om det finns ett samband mellan olika variabler. Detta kräver en
undersökningsmetod som kvantifierar data eftersom vårt empiriska underlag består av
numerisk data. Med bakgrund i problemformuleringen och vår forskningsansats lämpar sig en
kvantitativ metod bäst för att besvara våra forskningsfrågor. För att vår undersökning ska vara
relevant behöver vi kunna dra slutsatser om fler än de bolag som ingår i vårt urval men
tidsbegränsningen hindrar oss från att analysera hela populationen och därför är det passande
med en kvantitativ studie.
En vanlig forskningsdesign vid en kvantitativ studie är tvärsnittsdesign, den innebär insamling
av information från mer än ett fall där det finns ett intresse att undersöka variationen i
datamaterialet. Insamlingen är dessutom begränsad till en tidpunkt där allt datamaterial
samlas in samtidigt (Bryman & Bell 2017). Detta stämmer väl in på vår undersökning
eftersom den består av årsredovisningar från flera olika bolag där varje bolag ses som en
observation och där all data är hämtad från en och samma tidpunkt. Tvärsnittsdesignen
används för att kunna urskilja ett sambandsmönster mellan olika variabler som inte går att
manipulera, vanligen fler än två variabler (Bryman & Bell). Vår undersökning syftar till att
använda flera förklarande variabler där ett sambandsmönster undersöks och därför lämpar sig
denna typ av design. Samtliga av våra variabler som undersökts är icke manipulerbara
eftersom vi inte har någon möjlighet att påverka siffrorna som hämtats från
årsredovisningarna. Dessvärre har designen också sina svårigheter i att kunna dra slutsatser
kring kausala samband vilket är något vi behöver ta hänsyn till när vi analyserar resultatet
(Bryman & Bell 2017).

2.3 Urval
De bolag som vi har valt att analysera inom ramarna för denna undersökning är alla noterade
på Stockholmsbörsen eftersom vårt fokus är riktat mot den svenska marknaden. Vi har också
valt att enbart använda oss av noterade bolag eftersom dessa har lättillgängliga
årsredovisningar och de har tydliga regler och riktlinjer att följa. Därmed får vi ett säkrare
datamaterial att använda och det ger oss möjligheten att göra pålitliga jämförelser. Tidigare
forskning visar att bransch är en variabel som påverkar kapitalstrukturen (Anwar 2012) vilket
har utmynnat i valet av fyra olika branscher som vi har undersökt närmare. Vid valet av vilka
branscher som skulle ingå i undersökningen utgick vi från den kategorisering som gjorts på
Nasdaqbörsen. De valda branscherna är industri, finans, teknologi och konsumtion. Detta val
grundar sig i att dessa branscher skiljer sig från varandra och vi förväntade oss därför en
större variation i resultatet som ger vår analys av kapitalstrukturen ytterligare en dimension
och en klarare bild av om branschen är en påverkande variabel. Antalet bolag som vi har valt
att undersöka från varje bransch är 30 stycken, vilket ger oss ett urval på totalt 120 bolag,
detta beslut togs eftersom vi får fram ett resultat som kan anses säkert samtidigt som det finns
tillräckligt med börsnoterade bolag inom alla branscher för att uppnå denna mängd. Dessa
bolag har valts ut genom ett obundet slumpmässigt urval för att säkerställa validiteten på
resultatet.
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2.4 Tillvägagångssätt
För att få en klar bild av vad som sagts tidigare och vad som behöver utvecklas vidare i
teorierna om kapitalstrukturen gjorde vi en omfattande litteraturgenomgång. Litteraturen vi
tog fram bestod främst av vetenskapliga artiklar men vi kompletterade vår litteratur med
facklitteratur som behandlar vårt berörda ämne. Vi har använt oss av databasen Primo och de
sökord vi har utgått från har bestått av följande: “capital structure”, “capital structure
determinants”, “capital structure decision”, “capital structure factors”, “pecking order theory”
och “trade-off theory”. Efter en genomgång av litteraturen plockades ett antal variabler ut,
valet av dessa grundar sig i att det var de som förekom flest gånger i den litteratur som vi valt
ut och att tidigare forskning redan bekräftat att de har en viss grad av påverkan på
kapitalstrukturen. Därutöver analyserade vi hur dessa variabler har tolkats och vilken
innebörd olika forskare har gett dem för att förstå vilka mått vi skulle använda för att
analysera variablerna. Med bakgrund i den genomgångna litteraturen har vi därför riktat in oss
på att inhämta årsredovisningar och sammanställa datamaterialet. Därefter har vi använt oss
av SPSS för att kunna genomföra statistiska analyser och därigenom urskilja eventuella
samband. Slutligen har vi gjort en analys av resultatet och genom att återkoppla till vårt syfte
och ursprungliga problemformulering har vi kunnat dra slutsatser där vi även har givit förslag
på vidare forskning.

2.5 Datainsamling
Vår datainsamlingsprocess påbörjades genom att inhämta årsredovisningar från de
slumpmässigt valda bolagen som ingick i undersökningen. Årsredovisningarna har tagits fram
genom Retriever Business där det är möjligt att få fram årsredovisningarna för 2017 för
samtliga bolag. Eftersom datamaterialet är framtaget av bolagen själva får den anses som
sekundärdata. Sekundärdata är sådan data som är insamlad av andra än oss själva (Jacobsen,
Sandin & Hellström 2002). Användningen av sekundärdata bär med sig ett antal fördelar,
bland annat är denna typ av insamlingsmetod både tidsbesparande och ekonomiskt fördelaktig
samtidigt som den minimerar bortfallsproblem (Bryman & Bell 2017).

2.6 Reliabilitet och validitet
Vid insamling av empiri i en undersökning är det två saker som måste uppfyllas för att
undersökningen ska kunna klassas som bra. Validiteten som innebär att “empirin måste vara
giltig och relevant” (Jacobsen, Sandin, & Hellström 2002, s. 28) och reliabiliteten som
innebär att “empirin måste vara tillförlitlig och trovärdig” (Jacobsen, Sandin, & Hellström
2002, s. 28). Detta innebär att det vi mäter är det vi faktiskt vill mäta och att det finns något
som är relevant att undersöka och mäta, det innebär också att det ska finnas en möjlighet till
generalisering. Att vi mäter det vi vill mäta är det som brukar kallas för intern giltighet medan
generaliseringsförmågan är det som brukar kallas för extern giltighet. Tillförlitlighet och
trovärdighet innebär att studien ska gå att lita på, detta uppnås genom att den är gjord på ett
trovärdigt sätt. Det innebär att det inte ska finnas några uppenbara mätfel och i övrigt bör det
inte finnas något som kan ifrågasättas till en sådan grad att resultatet kan anses missvisande
(Jacobsen, Sandin, & Hellström 2002).
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Undersökningens reliabilitet är hög då det datamaterial som använts är hämtat från bolagens
årsredovisningar. Detta medför en enkelhet när det kommer till försök att återskapa denna
undersökning eftersom datamaterialet är lättillgängligt och ett test på samma material vid två
olika tidpunkter kommer att ge samma resultat. I undersökningen finns även en detaljerad
beskrivning av de mätningar som gjorts vilket leder till att reliabiliteten ökar. Det finns dock
omständigheter som försvårar en hög reliabilitet. Denna studie är gjord av två individer och
för att vi skulle kunna göra samma bedömningar har vi därför tydligt kategoriserat de begrepp
och variabler som använts och när sedan översättningen av datamaterialet skedde till de olika
kategorierna har denna översättning följt vår mall. Detta anser vi har minskat risken för
feltolkning och därmed höjer det reliabiliteten för vår studie.
En studie av deduktiv karaktär kan kritiseras för att den enbart tillåter oss undersöka den
information som vi tycker är av intresse och som vi anser relevant. Vilket kan leda till att
informationen som samlas in är begränsad och att övrig information ignoreras (Jacobsen,
Sandin, & Hellström 2002). Detta är dock inte något som vi ser som problematiskt eftersom
användningen av en deduktiv undersökning leder till att vi kan välja att fokusera på det
datamaterial som är relevant för oss vilket ökar undersökningens validitet. Denna möjlighet
uppstår på grund av att det ämne som vi har valt att undersöka är väl utforskat sedan tidigare
och vi har därför haft tillräckligt med information för att veta vilken data vi behövde samla in.
Med tanke på de begränsningar som finns gällande tid och pengar för en magisteruppsats har
användandet av sekundärdata gjort det möjligt att göra en mer omfattande studie än vad vi
hade kunnat göra vid inhämtande av primärdata. Vi har också kunnat lägga ett större fokus på
själva analysen.

2.7 Etiska överväganden
Inför varje nytt forskningsprojekt behöver etiska avväganden göras eftersom olika
forskningsprojekt bär med sig olika risker. Ett etiskt dilemma är det om information och
samtycke, där de inblandade parterna ska vara fullt informerade om syftet med
undersökningen samt att de ska ge sitt samtycke till deltagandet (Bryman & Bell 2017). Vår
undersökning har varken informerat eller erhållit samtycke från berörda parter. Vi har gjort en
avvägning mellan den etiska risken i förhållande till genomförbarheten med hänsyn till tid och
budgetbegränsningar och beslutat att gå vidare med undersökningen utan att vidta dessa
åtgärder. Vårt beslut grundades i att den information som inhämtats är offentlig och att vi
därför inte röjer några känsliga uppgifter, vi har heller inte aktivt försökt dölja information.
Dessutom har samtliga bolag i undersökningen varit anonyma i analysen eftersom det inte
sammanfaller med undersökningens syfte att peka ut specifika bolag.
I och med att vi i den här studien utgår från ett mer epistemologiskt synsätt tillkommer det
vissa krav från de som har detta som ideal. De krav som ställs är att forskningen som görs ska
vara neutral och inte ha några värderingar, vilket även gäller de forskare som är inblandade
(Jacobsen, Sandin, & Hellström 2002). Detta är något som vi har haft i åtanke när vi
genomfört vår studie dock är förmågan förbli helt neutral något som kan anses omöjligt.
Genom att ställa de frågor som vi gör har vi redan tagit ett ställningstagande och på så sätt
adderat våra egna värderingar in i ekvationen. Vår studie ämnar att försöka utöka kunskapen
om kapitalstrukturen och hjälpa till att hitta den optimala lösningen. Upptäckten av den
optimala kapitalstrukturen skulle kunna bidra till att bolagen bortser från saker som har ett
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annat värde än det rent ekonomiska. Vi anser inte att detta är ett problem eftersom vår
undersökning är offentlig och den kommer därför inte att skapa en obalans på marknaden.

2.8 Källkritik
För att uppnå en hög legitimitet på vår undersökning har vi valt att använda oss av
vetenskapliga artiklar eftersom dessa har blivit granskade, vilket stärker resonemangen i dessa
artiklar. Vi har även använt oss av artiklar från olika författare, från olika länder, för att
behålla en objektiv ståndpunkt i största möjliga utsträckning. Även om de teorier som
undersökts har sin början på femtiotalet har de varit under ständig granskning och utveckling
vilket leder till att de källor som använts är aktuella i vår nutid och vi har även valt att ha med
undersökningar som har gjorts de senaste decenniet för att säkerställa att vår undersökning
inte utgår från föråldrad fakta.
Vårt datamaterial består huvudsakligen av sekundärdata och detta ställer högre krav på
datamaterialet för att den ska kunna anses legitim. Hur datamaterialet är inhämtat och vem
som framställt den är båda viktiga saker att ta reda på innan vi tar informationen för sanning
(Jacobsen, Sandin, & Hellström 2002). Eftersom det finns en annan skapare av vårt empiriska
underlag behöver vi vara extra kritiska eftersom vi inte har kunnat påverka processen.
Sekundäranalysen ställer större krav på att informationen är av bra kvalitet för att det ska gå
att avgöra undersökningens validitet och reliabilitet (Bryman & Bell 2017). Att informationen
håller önskad kvalitet har vi säkerställt genom att använda oss av årsredovisningar från
börsnoterade bolag och dessa måste kunna anses pålitliga eftersom årsredovisningarna dels
regleras av lagar och förordningar men också redan på förhand granskas av en oberoende
revisor.

2.9 Statistisk metod
Det första steget i vår analys av det empiriska underlaget består av så kallade bivariata
analyser. Dessa analyser används för att hitta stöd för att variationen i den ena variabeln
överensstämmer med variationen i den andra variabeln (Bryman & Bell 2017). Anledningen
till att vi har använt oss av sådana analyser är för att förstå om det finns något samband
mellan vår beroende variabel och de oberoende variabler som vi har valt ut. Bivariata analyser
mäter samband mellan två variabler men tar inte hänsyn till andra variabler som eventuellt
kan ha en påverkan på variablerna då den säger mycket om sambandet men inget om
kausaliteten (Bryman & Cramer 2005). Vår undersökning inleddes med att genomföra en mer
deskriptiv analys där vi jämförde de olika branschernas medelvärden för samtliga variabler,
både beroende och oberoende. Detta gjordes för att vi ska kunna se hur de olika branscherna
skiljer sig åt. Därefter gick vi vidare med spridningsdiagram där vi ville synliggöra eventuella
linjära samband mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna. Vi använde oss
även av multivariata analyser eftersom vi dels ville se hur de oberoende variablerna
samverkar med varandra och dels hur de tillsammans påverkar vår beroende variabel,
hävstångseffekten. Genom att använda oss av multivariata analyser kan vi eliminera
alternativa förklaringar till sambandet mellan de olika variablerna, vilket i slutändan ger oss
en klarare bild av hur sambandet verkligen ser ut (Bryman & Cramer 2005). De multivariata
analyser vi har använt oss av är korrelationsanalys och regressionsanalys.
Korrelationsanalysen har vi gjort mellan de kvantitativa oberoende variablerna för att se hur
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dessa samverkar med varandra. Regressionsanalysen har genomförts för varje bransch för sig
men även för urvalet i sin helhet. Formeln för regressionen ser ut som följande:
Y = a + 𝛽𝛽₁X₁ + 𝛽𝛽₂X₂ + 𝛽𝛽₃X₃ + 𝛽𝛽₄X₄ + 𝛽𝛽₅X₅ + 𝛽𝛽₆X₆ + ɛ
Y = hävstångseffekten
a = konstant
X₁ = lönsamhet
X₂ = tillväxt
X₃ = storlek
X₄ = materiella tillgångar
X₅ = likviditet
X₆ = ISSS
ɛ = felterm
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3 Teoretisk referensram

I detta kapitel följer en förklaring av kapitalstrukturen där de två modellerna trade-off teorin
och pecking order teorin fungerar som utgångspunkt för att skapa en förståelse över vad
begreppet kapitalstruktur egentligen innebär samt vad tidigare forskning skriver om ämnet.
Kapitlet avslutas sedan av en utförlig genomgång av de variabler som valts ut i vår
undersökning för att förklara kapitalstrukturen.

3.1 Tidigare forskning
Tidigare forskning har försökt förklara kapitalstrukturen genom olika teorier och vid en
genomgång av litteratur inom ämnet är det svårt att undgå Modigliani och Miller (1958). De
utformade en teori om att kapitalstrukturen är irrelevant för att avgöra ett företags
marknadsvärde, däremot tog de inte hänsyn till andra viktiga faktorer som till exempel skatter.
Många forskare har sedan dess försökt bygga vidare och utveckla nya idéer där merparten
sökt efter den optimala kapitalstrukturen (Shyam-Sunder & Myers 1999). Vi kommer först
presentera de huvudsakliga teorier som tidigare använts för att försöka förklara och förstå
kapitalstrukturen, där vi börjar med trade-off teorin följt av pecking order teorin. En
gemensam utgångspunkt för båda teorierna är att de utgår från att ett bolags mål går ut på
värdemaximering för aktieägarna och de använder sig av hävstångseffekten för att mäta
kapitalstrukturen (Shyam-Sunder & Myers 1999). Med bakgrund i dessa teorier presenteras
sedan de variabler som är av intresse för vår analys.
3.1.1 Trade-off teorin
Trade-off teorin förutsätter att företag söker efter en optimal kapitalstruktur där de ständigt
gör justeringar för att hålla sig till denna (Chipeta & Mcclelland 2018) eftersom den innebär
värdemaximering (Gungoraydinoglu & Öztekin 2011). Den optimala kapitalstrukturen uppnås
genom att göra avvägningar mellan skattefördelarna av att låna kapital mot kostnaderna för
ekonomisk turbulens som kan uppstå om bolag har lånat för mycket (Shyam-Sunder & Myers
1999). Om dessa kostnader är höga kommer det resultera i en lägre hävstångseffekt. Bolag
med en hög andel materiella tillgångar är något mer skyddade från finansiella trångmål och
kan därför riskera en högre skuldkvot. Under dessa förutsättningar kommer bolag med ett
högt resultat försöka skydda sig från skatt genom att öka hävstångseffekten (Chipeta &
Mcclelland 2018). Detta gäller framförallt för länder som har avdragsgilla räntor på lån, vilket
är fallet i Sverige. Det innebär att vi bör se att svenska bolag med höga intäkter bör öka sina
lån för att skydda dessa intäkter från hög beskattning. Bolag i länder med höga
skattekostnader men lägre kostnader för konkurser kommer att ha en högre hävstångseffekt
(Gungoraydinoglu & Öztekin 2011).
3.1.2 Pecking order teorin
Tidigare studier har övervägande indikerat att pecking order teorin är bättre än trade-off teorin
på att förklara kapitalstrukturen (Chipeta & Mcclelland 2018) samtidigt som användbarheten
av teorin till stora delar beror på hur den tolkas och modifieras (Leary & Roberts 2010). Till
skillnad från trade-off teorin bortser pecking order teorin från en optimal kapitalstruktur
eftersom skattefördelarna och kostnaderna för ekonomisk turbulens anses ha lägre prioritet.

- 15 -

Istället förklaras skillnader i skuldsättningsgrad av behovet av extern finansiering genom till
exempel verkliga investeringsmöjligheter och internt kassaflöde (Shyam-Sunder & Myers
1999). Det finns tecken på att implementering av indikatorer som vanligtvis används inom
andra teorier, även inom trade-off teorin, förbättrar pecking order teorins förutsägbarhet
(Leary & Roberts 2010).
Pecking order teorin utgår från att det finns en tydlig hierarki (figur 2) när bolag ska
finansiera en investering med externt kapital. I första hand kommer de att använda sig av lån
(Chipeta & Mcclelland 2018), en lägre skuldsättning är dock att förvänta om de inte har
särskilt stora investeringsmöjligheter (Gungoraydinoglu & Öztekin 2011). Därefter kommer
de att använda sig av så kallade hybrider som exempelvis kan innefatta konvertibler. De
kommer använda sig av eget kapital som den sista utvägen för finansiering när internt kapital
inte är möjligt (Chipeta & Mcclelland 2018). Detta beror till stor del på att det är höga
kostnader förknippade med att utfärda nya värdepapper (Gungoraydinoglu & Öztekin 2011).
Bortser företagen från kostnader förknippade med ekonomisk turbulens kommer de dock
alltid att välja det alternativ som är säkrast. Om de däremot tar hänsyn till dessa kostnader och
dessa dessutom är höga kommer de att ta in mer eget kapital eller betala av sina skulder
(Shyam-Sunder & Myers 1999). När bolagen väl har bestämt sig för att ta in kapital från
investerare istället för att ta lån står de inför ett beslut om hur kapital från investerare ska
hämtas in. Bolagen har också en benägenhet att basera sitt val i aktuell aktiekurs eftersom de
är mer benägna att utfärda säkerheter när de är undervärderade och tvärtom, genomföra
nyemission när de är övervärderade (Chipeta & Mcclelland 2018).

Figur 2: Illustration av pecking order teorins finansieringshierarki.

I en studie gjord av Frank och Goyal (2003) har det visat sig att företag som är mindre till
storleken inte beter sig i enlighet med pecking order teorin och det framgår även i samma
studie att tidsperioden har en stor roll i hur väl pecking order teorin stämmer överens med det
empiriska material som finns. Det visar sig att denna teori bär mer relevans när
undersökningen görs på företag som verkade under 1970- och 1980-talet. Detta då 90-talet
innebar en ökning av mindre bolag som tog sig in på börsmarknaden.
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3.2 Mått och variabler
I en undersökning av deskriptiv natur är det väsentligt att det systematiskt går att klassificera
och fördela den fakta som samlas in (Ejvegård 2009). Detta har vi gjort genom att välja ut ett
antal variabler som vi sedan genomfört beräkningar på enligt vår modell. Dessa variabler har
tagits fram genom att se till tidigare forskning där de visat ett tydligt samband med
kapitalstrukturen.
Forskning visar att landsspecifika faktorer påverkar kapitalstrukturen, eftersom institutioner
kan se väldigt olika ut vilket i sin tur påverkar de för- och nackdelar som varje kapitalstruktur
för med sig. Ländernas olika institutioner påverkar reglering av kontrakt och på så vis även
vilka rättigheter och skyldigheter som är förknippade med lån (Gungoraydinoglu & Öztekin
2011). I länder med sämre skydd för aktieägare, dåliga redovisningsstandarder och dåligt
upprätthållande av avtal är en högre hävstångseffekt att vänta (Öztekin 2015). Även kostnader
för konkurser och graden av transparens påverkas. Bolag som är aktiva i länder där de
institutionella omständigheterna innebär höga kostnader förknippade med bristande
överensstämmelse på information och dålig transparens kommer troligtvis även visa en högre
hävstångseffekt (Gungoraydinoglu & Öztekin 2011).
Företagsledare i Europa och USA visar på likheter i beslutsfattande kring val av finansiering,
däremot verkar beslutsfattande i Skandinaviska länder skilja sig åt från övriga länder (Bancel
& Mittoo 2004). Då vårt urval består av svenska börsnoterade bolag finns det därför
tillkommande svenska lagar och regler som bolagen måste ta hänsyn till innan de väljer
finansieringsmetod. I 1 kap. 14 § i aktiebolagslagen (SFS 2005:551) går det att läsa följande
“ om aktiekapitalet i ett publikt aktiebolag är bestämt i kronor, skall det uppgå till minst 500
000 kr”. Denna lag ställer krav på det egna kapitalet hos bolagen och kommer därför
förhindra en kapitalstruktur där hela kapitalet är skuldfinansierat. Även om landets
förutsättningar förklarar delar av kapitalstrukturen är det företagsspecifika faktorer som
påverkar kapitalstrukturen i större utsträckning.

Figur 3: Illustration av kapitalstrukturens påverkande variabler.
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3.2.1 Hävstångseffekt
För att ta reda på hur ett bolags kapitalstruktur ser ut kan hävstångseffekten användas som en
bra indikator, hävstångseffekten beskriver nämligen förhållandet mellan skulder och eget
kapital (Berk & DeMarzo 2017). Därför har vi valt att använda oss av denna måttstock som
vår beroende variabel. Hävstångseffekten kan definieras som den ökning eller minskning som
sker i ett bolags avkastning till följd av deras skuldfinansiering (Kane 1989). Desto mer
skulder bolagen har desto större är deras hävstångseffekt, detta leder i sin tur till att risken för
intressenter att investera i bolaget blir större och därmed ökar även deras avkastningskrav på
bolaget (Berk & DeMarzo 2017). Den risk som är kopplad till bolaget blir också ett sätt för
bolagen att locka till sig eller avskräcka potentiella investerare och kan då även fungera som
ett sätt för bolagen att reglera finansieringen och den kapitalstruktur som de önskar. Vårt sätt
att mäta bolagens hävstångseffekt är en mätning av förhållandet mellan de totala skulderna
och de totala tillgångarna vilket anses vara det traditionella sättet att mäta hävstångseffekten.
Det vi får fram är skuldsättningsgraden vilket kan verka som ett mått på hävstångseffektens
storlek i bolagen (Văidean & Vaida 2017).
3.2.2 Lönsamhet
Den första oberoende variabeln som vi använt oss av är lönsamhet, lönsamhet kan definieras
som “den resursomvandling som ger upphov till en vinst som minst motsvarar marknadens
krav på avkastning” (Greve 2014, s. 35). Det är även en variabel som tidigare studier visar
har en påverkande effekt på ett bolags kapitalstruktur (Chen 2004; Das 2013; Öztekin 2015).
En tidigare gjord studie visar att det finns ett negativt samband mellan bolagets lönsamhet &
den hävstångseffekt som uppstår (Anwar 2012), något som överensstämmer med pecking
order teorin. Däremot förutspår trade-off teorin ett positivt samband mellan de båda
variablerna (Öztekin 2011). För att mäta lönsamhet har vi valt att se till förhållandet mellan
EBITDA (rörelseresultat före ränta, skatt, avskrivningar och amorteringar) och de totala
tillgångarna, detta val av mått är något som använts i tidigare studier (Chen 2004) och därmed
minskar risken för eventuella mätfel. Vi kan enligt pecking order teorin förvänta oss att
företag med hög lönsamhet men som inte har många investeringsmöjligheter kommer att visa
en lägre skuldkvot (Shyam-Sunder & Myers 1999) och vi förväntar oss därför ett negativt
samband mellan lönsamhet och hävstångseffekten.
3.2.3 Tillväxt
Ytterligare en variabel med visad effekt på kapitalstrukturen är tillväxt. Tillväxt kan definieras
som bolagets utveckling över tid. Den effekt som tillväxt kan väntas ha på kapitalstrukturen är
till stor del beroende av vilken teori som agerar utgångspunkt för prognosen. Vid närmare
anblick på de två teorierna visar det sig att de drar motsatta slutsatser, trade-off teorin
förutspår ett negativt samband mellan tillväxt och hävstångseffekt medan pecking order teorin
i sin ursprungsform förutspår ett positivt samband mellan de båda variablerna. Dock visar en
annan version av pecking order teorin ett negativt samband mellan variablerna eftersom
hänsyn även tas till framtida kostnader. När nuvarande och framtida kostnader tas i beaktning
leder detta till slutsatsen att hög tillväxt tillåter bolagen ha en hög skuldkapacitet med relativt
låg risk (Văidean & Vaida 2017). I en studie där detta samband undersökts visade resultatet
och slutsatsen att tillväxt är en variabel som kommer att påverkas av branschtillhörigheten hos
det bolag som studeras samt att det finns ett positivt samband mellan tillväxt och
hävstångseffekt inom vissa branscher (Anwar 2012). Dock finns det även studier som visar på
ett negativt samband mellan tillväxt och hävstångseffekten (Jermias & Yigit 2018). Vi mäter
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tillväxten genom att ta skillnaden i omsättning mellan år 2 och år 1 genom omsättningen för
år 1. Vi förutspår ett samband som kommer vara negativt mellan våra berörda variabler.
3.2.4 Storlek
En annan variabel där de förutsägelser som görs kring den slutgiltiga effekten på
kapitalstrukturen varierar, beroende på vilken teori som används, är storlek. Trade-off teorin
gör antagandet att större bolag inte misslyckas lika ofta som mindre bolag och att mindre
bolag upplever en relativ konkurskostnad som är högre. Detta negativa samband mellan
storlek och konkurskostnad leder till ett positivt samband mellan storlek och den
hävstångseffekt som visas enligt trade-off teorin (Frank & Goyal 2009). Enligt pecking order
teorin förutspås dock ett negativt samband mellan berörda variabler då de förväntar sig att
stora bolag använder sig av eget kapital eftersom risken för undervärdering av nytt kapital är
mindre troligt (Rajan & Zingales 1994). Tidigare studier visar att undersökningar på större
bolag visar ett resultat som bättre stödjer pecking order teorin medan mindre bolag inte
överensstämmer i lika hög grad med denna teori (Frank & Goyal 2003). Även om det råder
lite tveksamheter kring pecking order teorins förmåga att korrekt bedöma olika
storleksvariationer så kommer vi i vår undersökning förvänta oss ett negativt samband, något
som följer Rajan och Zingales (1994) studie och i vår mätning använder vi logaritmen av
totala tillgångar som ett mått på storlek.
3.2.5 Materiella tillgångar
Materiella tillgångar gör det mindre riskabelt för långivare att bevilja lån till bolag med hög
andel materiella tillgångar då de kan använda sina materiella tillgångar som säkerheter. Det
leder till lägre skuldrelaterade kostnader vilket innebär att det i trade-off teorin kommer
förväntas ett positivt samband mellan materiella tillgångar och hävstångseffekten. Pecking
order teorin däremot förutspår ett negativt samband mellan variablerna då bolag med mycket
materiella tillgångar upplever en större informationsasymmetri och i och med detta tenderar
att samla på sig större skulder (Frank & Goyal 2009). In en studie som gjordes 2017 där olika
faktorers påverkan på kapitalstrukturen undersöktes visade resultatet att materiella tillgångar
har en negativ påverkan på kapitalstrukturen (Văidean & Vaida 2017). Vi mäter värdet på de
materiella tillgångarna i bolagen genom att mäta förhållandet mellan materiella tillgångar och
totala tillgångar. Vi förväntar oss ett negativt samband mellan de materiella tillgångarna och
hävstångseffekten.
3.2.6

Likviditet

Vi har även undersökt sambandet mellan likviditeten och hävstångseffekten. Med pecking
order teorin som utgångspunkt så förutspås ett negativt samband mellan dessa två variabler då
bolag som är mindre likvida ofta har en benägenhet att finansieras med hjälp av lån (Văidean
& Vaida 2017). Är utgångspunkten istället från ett trade-off teoretiskt perspektiv kommer det
att förutspås ett positivt samband, då det enligt denna teori är på ett sådant sätt att bolag med
hög likviditet har en större möjlighet och vilja att finansieras genom skulder för att öka
skatteskölden. Även om det finns studier som stödjer trade-off teorin visar dock majoriteten
av studierna ett stöd för pecking order teorin (Mazur 2007). Vi mäter likviditeten genom att ta
skillnaden mellan totala tillgångar och kortfristiga skulder i förhållande till de totala
tillgångarna. I och med empirisk data från tidigare studier så förväntar vi oss därför ett
negativt samband mellan likviditet och hävstångseffekten.
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3.2.7

Icke-skuld skattesköld (ISSS)

Med icke-skuld skattesköld menas de skattemässiga fördelar som ett företag får som inte
påverkas av skulder och den är i sin tur väldigt svår att beräkna. Forskare har istället använt
sig av förhållandet mellan avskrivningar till totala tillgångar eftersom avskrivningarna är den
största förklarande orsaken till skatteskölden (Anwar 2012) och vi använder oss av samma
mått. Fortsättningsvis kommer vi att använda oss av begreppet ISSS. ISSS har använts som en
förklarande variabel för kapitalstrukturen inom trade-off teorin men har inom pecking order
teorin inte använts eftersom den inte tar hänsyn till skatteeffekter. Trade-off teorin förutspår
ett positivt samband mellan ISSS och hävstångseffekten (Chen 2004). Anwar (2012) har även
i sin forskning kommit fram till detta positiva samband. Vi förväntar oss därför också att se ett
positivt samband mellan ISSS och hävstångseffekten.
3.2.8

Mått

I tabell 1 framgår hur vi har valt att beräkna variablerna som ingår i denna undersökning,
besluten grundar sig i vad tidigare forskning har använt sig av.
Variabel

Mått

Hävstångseffekt

Lönsamhet

Tillväxt

Storlek

Materiella tillgångar

Likviditet

ISSS

Tabell 1: Sammanställning av variablernas beräkning.
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3.3 Hypoteser
I tabell 2 följer en sammanställning av hur teorierna skiljer sig åt samt våra hypoteser, där ”+”
innebär ett positivt samband och där ”-” innebär ett negativt samband.

Trade-off teorin

Pecking order
teorin

Hypotes

Lönsamhet

+

-

-

Tillväxt

-

+/-

-

Storlek

+

-

-

Materiella tillgångar

+

-

-

Likviditet

+

-

-

ISSS

+

Oberoende variabel

+

Tabell 2: Sammanställning av ställda hypoteser i förhållande till trade-off teorin och pecking order
teorin.

- 21 -

4 Resultat
I följande kapitel redovisas det resultat som vi fått fram vid en närmare undersökning av vårt
datamaterial, detta jämförs sedan med de hypoteser och den problemformulering som ställts i
kapitel 1. Kapitlet behandlar de statistiska analyser som genomförts på det empiriska
underlaget.

4.1 Empiri
Efter hypotesställande och datainsamling är det tid för framställning av resultatet, detta ger
oss en bild av hur väl det datamaterial som samlats in stämmer överens med de hypoteser som
vi ställt med hjälp av tidigare undersökningar och forskning. Resultatet och analysen ska
koppla samman arbetet och det är utifrån resultatet som det sedan går att dra slutsatser om
själva teorin. Nedan följer därför en sammanställning av vårt resultat, där vi redovisar varje
bransch för sig och även ett resultat för materialet i sin helhet då detta blir ett sätt för oss att
besvara studiens syfte och dess frågeställningar.
En av de ursprungliga frågorna vi ställt oss är hur branscherna påverkar hävstångseffekten,
därför har vi undersökt medelvärdet för hävstångseffekten för varje bransch och resultatet av
detta ser vi i figur 4. Där kan vi se att medelvärdet för de olika branscherna inte skiljer sig
avsevärt mycket men teknologi visar en något lägre hävstångseffekt än övriga branscher.

Figur 4: Medelvärde för hävstångseffekten fördelat efter bransch.

Vi har även tagit fram medelvärdet på alla oberoende variabler för att kunna se om det finns
en stor variation mellan de olika branscherna för något specifik variabel. Medelvärdet för
storlek och likviditet skiljer sig inte särskilt mycket i sina medelvärden och vi kan därför
förvänta oss ett liknande resultat för dessa variabler inom de olika branscherna. Den bransch
som enligt förväntan visade oss de mest avvikande siffrorna i förhållande till övriga branscher
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var finans. De hade markant lägre medelvärde på både lönsamhet (figur 5) och tillväxt (figur
6).

Figur 5: Medelvärde för lönsamhet fördelat efter bransch.

Figur 6: Medelvärde för tillväxt fördelat efter bransch.

Branscherna skiljer sig även åt i materiella tillgångar (figur 7). Teknikbranschen utmärker sig
för att ha en väldigt låg andel materiella tillgångar vilket kan vara en naturlig förklaring av
branschen. Åter finner vi att finans ger oss ett resultat som avviker från resterande branscher
men i detta fall har de en väldigt hög andel materiella tillgångar. Trots en hög andel materiella
tillgångar så kan vi ändå se att ISSS, som till stora delar består av avskrivningar på materiella
tillgångar, har ett väldigt lågt medelvärde för finansbranschen (figur 8).
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Figur 7: Medelvärde för materiella tillgångar fördelat efter bransch.

Figur 8: Medelvärde för ISSS fördelat efter bransch.

En förutsättning för att vi ska kunna genomföra pearsons r-test är att variablerna visar någon
form av linjärt samband. Ett effektivt sätt för att kunna observera ett linjärt samband är att
använda sig av ett spridningsdiagram. Genom spridningsdiagrammen kan vi urskilja hur två
variabler i datamaterialet förhåller sig till varandra samt att de även visar eventuella
avvikande observationer. Varje punkt i diagrammet visar ett bolag och tillsammans ger de oss
en indikation på hur korrelationen kommer att se ut. I detta första skede har vi valt att
genomföra analyserna på hela datamaterialet eftersom vi framförallt är intresserade av att se
om det finns ett linjärt samband för att kunna gå in mer på djupet i regressionsanalyserna. Vi
har även tagit hänsyn till avvikande observationer och vi har därför plockat bort dessa för att
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inte de inte ska ge oss ett missvisande resultat. I figur 9 testas sambandet mellan lönsamhet
och hävstångseffekten och vi kan se att sambandet är ett linjärt sådant.

Figur 9: Linjärt samband mellan hävstångseffekt och lönsamhet.

Resultatet i figur 10 indikerar att större tillväxt leder till en större hävstångseffekt och således
finner vi ett positivt linjärt samband mellan dessa variabler, det positiva sambandet kommer
dock bekräftas först vid regressionsanalysen. Vi ser även att de undersökta bolagen ligger
centrerat för tillväxtvariabeln, däremot är spridningen större för hävstångseffekten vilket tyder
på att det måste finnas andra variabler som påverkar hävstångseffekten.

Figur 10: Linjärt samband mellan hävstångseffekt och tillväxt.
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Det finns ett positivt linjärt samband mellan hävstångseffekten och storlek vilket innebär att
större bolag har högre hävstångseffekt, detta synliggörs i figur 11.

Figur 11: Linjärt samband mellan hävstångseffekt och storlek.

Fördelningen för materiella tillgångar i förhållande till hävstångseffekten kan ses i figur 12.
Vi kan se att fastighetsbolagen har samlats i ett kluster som ligger på linjen men som visar en
mycket högre andel materiella tillgångar än resten av urvalet. Därutöver kan det även utläsas
att många bolag ligger nära noll.

Figur 12: Linjärt samband mellan hävstångseffekt och materiella tillgångar.

Likviditet visar att det finns ett negativt linjärt samband till hävstångseffekten och större
likviditet för bolaget leder till en lägre hävstångseffekt (figur 13).
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Figur 13: Linjärt samband mellan hävstångseffekt och likviditet.

Resultatet i spridningsdiagrammet (figur 14) visar ett positivt linjärt samband mellan ISSS
och hävstångseffekten. Vi ser att flertalet observationer hamnar på ett värde kring noll vilket
beror på att datamaterialet innefattar många bolag som saknar avskrivningar.

Figur 14: Linjärt samband mellan hävstångseffekt och ISSS.

4.2 Korrelationsanalys
Efter att ha analyserat alla spridningsdiagram kan vi dra slutsatsen att det finns ett linjärt
samband mellan variablerna och vi kan därför fortsätta med en korrelationsanalys (tabell 7).
Vi har genomfört Pearsons korrelationsanalys eftersom alla våra variabler är av kvotskala och
därmed uppfyller kriterierna för Pearsons r-test. Korrelationskoefficienten beskriver i siffror
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hur korrelerade variablerna är med varandra samt riktningen. Pearsons korrelationskoefficient
kan ha ett värde mellan -1 till 1 där de negativa siffrorna beskriver ett negativt samband och
de positiva ett positivt samband. Signifikansvärdet i korrelationsanalysen förklarar hur stor
sannolikhet det är att resultatet beror på slumpen. Om värdet är signifikant kan vi applicera
resultatet från urvalet även på populationen. En signifikansnivå på 5 procent innebär att vi
med 95 procents säkerhet kan finna en korrelation som inte beror på slumpen. De variabler
som tyder på en korrelation vid 1 procents signifikansnivå är lönsamhet och storlek,
korrelationen mellan dessa är negativ. Vid en 5 procentig signifikansnivå finner vi en
korrelation mellan lönsamhet och likviditet där korrelationen är svagt negativt. Ytterligare kan
vi även se att korrelationen mellan våra variabler inte är av stark karaktär vilket innebär att
dessa förmodligen inte kommer att vara ett stort störningsmoment när det kommer till att
analysera den enskilda variabelns påverkan på kapitalstrukturen. Dock är det något som ska
tas hänsyn till och vi kommer även att undersöka detta lite närmare i form av en
regressionsanalys där vi kommer att inkludera ett VIF-test för att urskilja om variablerna stör
varandra i modellen.

Tabell 3: Korrelationsanalys mellan alla oberoende variabler.
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4.3 Regressionsanalys
Då vi vill undersöka de påverkande variablerna med hänsyn till branschtillhörigheten som
företaget befinner sig i har vi valt att göra en regressionsanalys som separerar företagen
bransch för bransch.
4.3.1 Industri
Efter en regressionsanalys på de företag som ingår i industribranschen kan vi se i tabell 4 att
R2 är 0,432 och vi kan därför utläsa att våra oberoende variabler förklarar 43,2 procent av
variationen i hävstångseffekten. Vi valde i denna analys att utesluta ISSS från vår modell
eftersom den inte bidrog till förklaringsgraden för denna bransch. För att ta reda på om
modellen är av användning för oss när vi vill undersöka de olika variablernas påverkan på
kapitalstrukturen genomförs ett ANOVA- test. Detta test visar om resultatet vi får fram är
signifikant, är fallet sådant kan vi därefter förkasta nollhypotesen och analyserna kan fortgå. I
tabell 5 ser vi att resultatet är signifikant och modellen är därför användbar.

Tabell 4: Modellens förklaringsgrad för industri.

Tabell 5: ANOVA-test för industri.

VIF-värdena för samtliga variabler ligger på en acceptabel nivå vilket tyder på att vi inte har
problem med multikollinearitet. Hade vi istället haft siffror som närmade sig 10 hade vi
behövt vara skeptiska till resultatet. En annan viktig siffra att ta ställning till är den siffra som
indikerar signifikans. Vi väljer att använda en signifikansnivå på 5 procent vilket innebär att
vi med 95 procents sannolikhet kan förklara resultatet med vår modell. Nollhypotesen som
testas i regressionsanalyserna i tabell 6 är att det inte finns något samband. I detta test kan vi
förkasta nollhypotesen för likviditet och vi kan då med 95 procents säkerhet säga att denna
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fungerar som påverkande variabel för kapitalstrukturen inom industribranschen. Likviditet
visar en negativ påverkan på hävstångseffekten vilket går i linje med studien gjord av Mazur
(2007).

Tabell 6: Sambandet mellan de oberoende variablerna och hävstångseffekten.

4.3.2 Finans
För finansbranschen såg vi att ISSS inte bidrog till förklaringsgraden och vi valde därför att
inte inkorporera denna variabel i vår modell för denna bransch. Regressionsmodellen för
finanssektorn har en hög förklaringsgrad, variationen i hävstångseffekten besvaras till 74,1
procent av vår modell (tabell 7). Det visar på att modellen täcker upp en stor del av de
påverkande variablerna inom branschen men p-värdena utesluter inte att det kan bero på
slumpen. Även här är ANOVA-testet signifikant och modellen användbar (tabell 8).

Tabell 7: Modellens förklaringsgrad för finans.

Tabell 8: ANOVA-test för finans.
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I resultatet framgår att alla VIF-värden är på en acceptabel nivå och vi kan således fortsätta att
använda oss av variablerna som förklarande faktorer för hävstångseffekten utan problem
(tabell 9). Regressionsanalysen för finansbranschen låter oss förkasta nollhypotesen för
materiella tillgångar och likviditet. Vi kan därför med 95 procents säkerhet dra slutsatsen att
dessa har en påverkan på hävstångseffekten även i populationen, där de materiella
tillgångarnas påverkan är positiv. Detta motsäger Văidean & Vaida (2017) som visade på
motsatsen, å andra sidan visade deras resultat ett negativt samband mellan hävstångseffekten
och likviditet vilket styrks av vårt resultat.

Tabell 9: Sambandet mellan de oberoende variablerna och hävstångseffekten.

4.3.3 Konsumtion
I tabellerna 14, 15 och 16 redovisas resultatet av vår regressionsanalys för bolag inom
konsumtionsbranschen. För konsumtionsbranschen valde vi att bortse från tillväxt som
förklarande variabel eftersom den försämrade vår modell. Vi ser att även
konsumtionsbranschen når en hög förklaringsgrad där vår modell kan förklara 64,1 procent av
variationen i hävstångseffekten. Modellen är fortsatt konsekvent vid ANOVA-testerna då vi
även för konsumtionsbranschen får ett signifikant resultat (tabell 11). I tabell 12 ser vi att
VIF-värdena för alla variabler i konsumtionsbranschen är oproblematiska och
multikollinearitet förekommer inte. Vi kan även med 95 procents säkerhet anta att materiella
tillgångar och likviditet har en negativ påverkan på hävstångseffekten i enlighet med studien
genomförd av Văidean & Vaida (2017). Däremot visar storlek på ett positivt samband med
hävstångseffekten vilket inte stämmer överens med tidigare forskning (Rajan & Zingales
1994).

Tabell 10: Modellens förklaringsgrad för konsumtion.

- 31 -

Tabell 11: ANOVA-test för konsumtion.

Tabell 12: Sambandet mellan de oberoende variablerna och hävstångseffekten.

4.3.4 Teknologi
För teknologibranschen kan vi se ett resultat som visar att det är inom denna bransch som vår
modell ger högst förklaringsgrad vilket tyder på att det inte finns andra variabler som är av
någon större betydelse för hävstångseffekten och att vår modell innefattar de variabler som
har störst påverkan. Det var också denna bransch där ingen variabel försämrade vår modell
och ingen behövde uteslutas. I tabell 13 ser vi att modellen har en förklaringsgrad på 81
procent. ANOVA-testet visar på signifikans och analysen fortsätter (tabell 14).

Tabell 13: Modellens förklaringsgrad för teknologi.
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Tabell 14: ANOVA-test för teknologi.

Någon multikollinearitet förekommer inte för variablerna när de testas på bolag inom
teknologibranschen och vi kan se att VIF-värdena ger liknande utslag oavsett vilken bransch
som analyseras. Regressionsanalysen i tabell 15 visar att det finns ett samband mellan
hävstångseffekten och tillväxt, storlek, likviditet och ISSS även inom populationen och inte
enbart i urvalet. Anwars (2012) studie visade att tillväxtens påverkan på hävstångseffekten till
stor del beror på branschtillhörigheten. Detta resonemang styrks ytterligare av att vi enbart i
teknologibranschen finner ett p-värde som hamnar på en acceptabel nivå för tillväxt.
Resultatet i tabell 15 visar också att likviditet har en negativ påverkan på hävstångseffekten
vilket stämmer överens med resultatet i Văidean & Vaidas (2017) undersökning.
Teknologibranschen var den enda branschen som visade ett statistiskt starkt resultat på ISSS
och tillväxt där resultatet visar ett positivt samband i enlighet med Anwars(2012) studie. Även
storlek visar på ett positivt samband vilket överensstämmer med resultatet i Frank och Goyals
(2009) studie.

Tabell 15: Sambandet mellan de oberoende variablerna och hävstångseffekten.
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4.3.5 Hela urvalet
När vi sammanställer datamaterialet och genomför en regressionsanalys av hela materialet
utan att ta hänsyn till bransch får vi resultatet som presenteras i tabellerna 16, 17 och 18. Av
tabell 16 kan vi se att förklaringsgraden sjunker till 58 procent, jämför vi detta resultat med de
resultat vi fått av de enskilda analyserna för varje bransch ger denna modell en högre
förklaringsgrad än industribranschen samtidigt som förklaringsgraden blir lägre än för
resterande branscher. Detta tyder på att det finns skillnader i hävstångseffekten som beror på
branschspecifika egenskaper. Även här är ANOVA-testet signifikant (tabell 17).

Tabell 16: Modellens förklaringsgrad för hela urvalet.

Tabell 17: ANOVA-test för hela urvalet.

Något multikollinearitetsproblem dyker inte heller upp när vi undersöker hela urvalet utan
VIF-värdena håller sig på en fortsatt låg nivå vilket vi kan se i tabell 18. Resultatet från denna
tabell kan vi även applicera på populationen för samtliga variabler förutom ISSS då detta pvärde hamnar på en oacceptabel nivå över 5 procents signifikansnivå.
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Tabell 18: Sambandet mellan de oberoende variablerna och hävstångseffekten.
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5 Sammanfattande analys och slutsats
I detta avslutande kapitel följer en genomgång av de analyser och slutsatser som vi kunnat
dra utifrån föregående kapitel i undersökningen. Därefter behandlas förslag på vidare
forskning som ska utöka kunskapen kring vårt berörda ämne.

5.1 Diskussion
5.1.1 Lönsamhet
Redan vid analysen av lönsamhetens medelvärde kunde vi se skillnader mellan branscherna
och vi förväntade oss därför att finansbranschen skulle ge oss ett avvikande resultat, precis
som även tidigare forskningar har visat, något som vi dock inte fick bekräftat efter att ha
analyserat de övriga resultaten. Däremot så visade vår hypotes om ett negativt samband
mellan lönsamhet och hävstångseffekten tecken på att bekräftas vid analysen av
spridningsdiagrammet. När vi sedan fortsatte med korrelationsanalysen blev vi något
förvånade av resultatet eftersom vi inte hade förväntat oss några störningsmoment mellan
lönsamhet och varken storlek eller likviditet, eftersom denna problematik inte nämnts i de
studier vi läst. Vi valde att gå vidare med analysen trots detta störningsmoment för att
undersöka om VIF-värdena skulle ge oss samma indikationer. Eftersom det visade sig att
VIF-värdena inte var särskilt höga valde vi att behålla båda variablerna i analysen. Lönsamhet
var den variabel som valdes ut först till vår undersökning eftersom det var den variabel som
förekom flest gånger i de vetenskapliga artiklarna samt att den har visat en påverkan på
kapitalstrukturen oavsett vilket land eller bransch som undersökts. Vi förvånades därför av
resultatet och det faktum att vi inte kunde applicera denna på någon av branscherna när vi
analyserade branscherna var och en för sig. Däremot så kunde vi bekräfta vår hypotes om ett
negativt samband eftersom resultatet för hela urvalet visade ett negativt samband. Var och en
av branscherna visade också ett sådant samband men vi kan inte utesluta att detta beror på
slumpen och vi drar därför inga slutsatser utifrån detta.
5.1.2 Tillväxt
Som tidigare nämnts är bolag i tillväxtfasen i de flesta fall beroende av att göra nya
investeringar och de behöver därför ofta fatta beslut om hur finansieringen av dessa ske. Detta
faktum var något som påverkade våra förväntningar på denna variabel och vi förutspådde att
tillväxten skulle ha en stor betydelse på hävstångseffekten. Våra förväntningar på tillväxt var
att det skulle finnas ett negativt samband, detta eftersom litteraturen indikerade en negativ
påverkan på kapitalstrukturen samtidigt som vi gjorde antagandet att många nya investeringar
skulle leda till en högre skuldsättningsgrad. Med detta som grund ställdes därefter vår hypotes
om ett negativt samband. Redan vid analysen av spridningsdiagrammen kunde vi dock se en
antydan till att det skulle finnas ett positivt samband för hela urvalet. En jämförelse av
medelvärdet på tillväxt mellan de olika branscherna visar att finansbranschen skiljer sig från
övriga branscher och visar ett medelvärde som är drygt hälften så stort som övriga branscher.
Regressionsanalyserna där variabeln ingick i modellen visade samtliga ett positivt samband
mellan hävstångseffekten och tillväxt, dock var det enbart teknologi som visade ett signifikant
resultat. Det innebär att tillväxt fungerar som en förklarande variabel för teknologibranschen
där vi kan urskilja ett positivt samband men inte för övriga branscher.
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När vi jämför medelvärdena för tillväxt och materiella tillgångar kan vi dra slutsatsen att
tillväxten inom teknologibranschen troligtvis sker inom immateriella tillgångar. Det kan vara
en trolig förklaring till att vi hittar ett signifikant resultat för denna bransch men inte för
övriga. Det skulle också kunna bero på ålder, eftersom nya bolag i regel upplever större
tillväxt än äldre mogna bolag. Teknologibranschen kännetecknas av många nya bolag som har
en snabb utveckling. De andra branscherna består ofta av äldre etablerade bolag.
Att regressionstestet för både teknologibranschen och hela urvalet visar ett positivt samband
mellan tillväxt och hävstångseffekten är ett tecken på att trade-off teorin är den bättre av de
två teorierna på att förklara tillväxtvariabeln. Detta eftersom ett positivt samband innebär att
bolag väljer att finansiera nya investeringar genom externt kapital, något som motsäger
pecking order teorins finansieringshierarki. Detta går dock inte att dra några definitiva
slutsatser om, eftersom endast två av testerna var signifikanta och vi anser att det är för lite
bevis för att ge ett tydligt svar på denna fråga i sig. Det är dock mycket som tyder på detta och
vi får efter undersökningen se vår hypotes som förkastad.
5.1.3 Storlek
Förhållandet mellan storlek och hävstångseffekten visar ett positivt samband och därmed
passar datamaterialet bättre in på trade-off teorin. Detta i sin tur innebär att vi förkastar vår
hypotes om ett negativt samband. Att pecking order teorin inte lyckas förutspå
storleksvariabelns utgång är något som styrker tidigare studiers farhågor och storlek är en
sådan variabel där pecking order teorin inte kan förklara den påverkan som variabeln har på
hävstångseffekten på dagens marknad. Vi kan konstatera att storlek fungerar som en
förklarande variabel för konsumtion- och teknologibranschen eftersom den visar ett
signifikant positivt samband till skillnad från övriga branscher som inte visar något signifikant
resultat. Vårt resultat stämmer därmed inte överens med den litteratur som vi haft som grund
för vår hypotes. Ser vi till hela urvalet kan vi även hitta ett signifikant resultat för
storleksvariabeln i regressionsanalysen. Om vi tittar på de ostandardiserade koefficienterna
visar storleksvariabeln ett resultat på 0,019 vilket är det lägsta bland alla signifikanta variabler
och därmed också den med lägst påverkan.
5.1.4 Materiella tillgångar
Den hypotes som ställdes för variabeln materiella tillgångar var att dess påverkan på
kapitalstrukturen skulle vara negativ. Vid utförandet av regressionsanalysen framkom det att
vår valda modell endast var användbar för datamaterialet från finans- och
konsumtionsbranschen och några slutsater för populationen inom industri- och
teknologibranschen gällande materiella tillgångar kommer därför inte att vara möjliga. En
möjlig anledning till detta kan vara att denna variabel inte är av betydelse för exempelvis
teknologibranschen. Att finansbranschen har är ett högt medelvärde för materiella tillgångar
var väldigt förvånande eftersom finansbranschen består av flera bolag som saknar materiella
tillgångar. Troligtvis vägs detta upp av de övervägande fastighetsbolagen som har väldigt
höga andelar materiella tillgångar. När regressionsanalysen utfördes på det datamaterial som
var hämtat från finansbranschen visas ett värde på 0,233 för de ostandardiserade
koefficienterna, vilket säger oss att det finns ett positivt samband även om det kan anses
svagt. Resultatet förkastar vår ställda hypotes och stämmer inte överens med den tidigare
forskning som vi ansett mest trovärdig, detta resultat stödjer därmed trade-off teorin och
styrker dess trovärdighet. Däremot var resultatet det motsatta när undersökningen utfördes på
datamaterialet från konsumtionsbranschen och de materiella tillgångarnas påverkan visade sig
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vara negativ. De ostandardiserade koefficienterna visade ett värde på -0,295. Detta är något
som både stödjer vår hypotes samtidigt som den motbevisar trade-off teorin och istället
styrker pecking order teorin. Detta var något som förvånade oss då vi i litteraturen sett
uppgifter som tyder på att denna variabel inte ska påverkas av den bransch bolaget är aktivt
inom. När undersökningen görs utan att ta hänsyn till den branschtillhörighet de undersökta
bolagen har visar spridningsdiagrammet ett positivt linjärt samband vilket sedan bekräftas av
regressionstestet för hela urvalet. Detta innebär att vid en undersökning på de materiella
tillgångarnas påverkan på kapitalstrukturen så krävs det att hänsyn tas till den bransch som
datamaterialet är inhämtat från för att få en klar bild.
5.1.5 Likviditet
Efter en utförlig genomgång av den litteratur som vi hämtat in valde vi att ställa hypotesen att
det finns ett negativt samband mellan likviditet och hävstångseffekt. I detta fall visade
regressionsanalysen att modellen var användbar i samtliga av de fyra branscherna som
undersöktes. Likviditet och lönsamhet korrelerar med varandra vid en signifikansnivå på 0,05
men VIF-värdena visade i sin tur inget tecken på problem utan vi valde att fortsätta testet då
vi ansåg att det inte skulle riskera undersökningens utgång och trovärdighet. Detta innebär att
det är den variabel i vår undersökning som fungerar på flest av de branscher som ingår i vår
undersökning, där alla visar en negativ påverkan, detta kan vara ett tecken på att denna
variabels påverkan på hävstångseffekten inte är lika branschberoende som de andra
variablerna. Att likviditeten har en negativ påverkan på hävstångseffekten framgår även när
undersökningen sker på hela urvalet utan att hänsyn tas till branschtillhörighet. Med allt detta
i åtanke känner vi oss säkra på att dra slutsatsen att likviditet har en negativ påverkan på
hävstångseffekten oavsett vilken bransch det är som undersöks.
5.1.6 Icke-skuld skattesköld
Under vår litteraturgenomgång var ISSS-variabeln den enda variabel där vi inte kunde få fram
någon information om vad som kunde förväntas av resultatet när pecking order teorin stod
som utgångspunkt. Därav blev vår ställda hypotes för denna variabel något som
överensstämmer med det som trade-off teorin förutspår, nämligen att ISSS har en positiv
påverkan på hävstångseffekten. Att ISSS visar en sådan skillnad i medelvärde mellan
branscherna kan bero på att de mer renodlade bankerna och fastighetsbolagen sänker
siffrorna. Fastighetsbolagen består av materiella tillgångar som till stora delar utgörs av mark
som i sin tur inte är avskrivningsbart vilket påverkar ISSS negativt. När vi genomförde
regressionsanalyserna stötte vi på ett problem med ISSS för industri- och finansbranschen. Vi
valde att ta bort variabeln från vårt test för dessa branscher på grund av att den inte bidrog till
förklaringsgraden i modellen samtidigt som den sänkte R2 och försämrade p-värdena för
övriga variabler. Vi tog detta beslut för att kunna säkerställa en högkvalitativ modell. Även
om modellen endast visade sig vara användbar inom teknologibranschen så visar resultatet på
ett positivt samband mellan ISSS och hävstångseffekten. Även om det vid undersökningen av
hela urvalet visade sig att variabeln inte var signifikant, går det att se ett positivt samband för
urvalet.
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5.1.7 Bransch
Om vi testar vår modell på varje enskild bransch för sig så skiljer sig resultatet. För industrifinans- och konsumtionsbranschen kunde vi observera att en variabel försämrade modellen.
Det innebar att vi valde att plocka bort den variabel som störde varje enskild bransch. Det
bekräftade vår hypotes om att branschen påverkar kapitalstrukturen eftersom vi inte kunde
använda samma modell för alla branscher när de undersöktes var och en för sig. Vår modell
passar bäst för teknologibranschen där vi får den högsta förklaringsgraden på 82,1 procent
följt av finans på 74,1 procent och konsumtion på 64,1 procent. Den lägsta förklaringsgraden
återfinner vi hos industribranschen vilket innebär att vår modell passar sämst för denna
bransch eftersom den enbart förklarar 43,2 procent av variationen i hävstångseffekten.
Teknologibranschen som hade högst förklaringsgrad hade också flest signifikanta variabler i
modellen där alla variabler förutom lönsamhet var signifikanta. Modellen brister dock när vi
tar hänsyn till p-värdena för vissa variabler eftersom vi inte kan utesluta att resultatet beror på
slumpen. Det innebär att vi inte kan dra samma slutsatser för hela populationen, med andra
ord gäller resultatet enbart för vårt urval. Modellen visade ett bättre resultat för hela urvalet
där samtliga variabler förutom ISSS var signifikanta och vi kan med största sannolikhet dra
samma slutsatser för hela populationen.
5.1.8 Ursprungliga teorier
När vi utformade våra hypoteser hade vi lagt den största tyngdpunkten på pecking order teorin
och våra hypoteser efterliknade resultaten som vi funnit i tidigare forskning inom denna teori
bortsett från ISSS som vi implementerade från trade-off teorin. Nedan ses en sammanställning
av hypoteser och resultat i förhållande till båda teorierna och vi kan konstatera att vi fick
förkasta vår hypotes i tre av sex fall. Dessa tre gav istället stöd åt trade-off teorin. Därmed
visade vårt resultat att i hälften av fallen fick vi ett utfall som gav sitt stöd åt trade-off teorin
och i resterande fall åt pecking order teorin.
Oberoende
variabel

Trade-off
teorin

Pecking order
teorin

Hypotes

Resultat

Lönsamhet

+

-

-

-

Tillväxt

-

+/-

-

+

Storlek

+

-

-

+

Materiella tillgångar

+

-

-

+

Likviditet

+

-

-

-

ISSS

+

+

+

Tabell 19: Sammanställning av resultat.
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5.2 Slutsats
Vår ambition var att komma underfund med hur teorierna fungerar som förklaring till
kapitalstrukturen, detta var något som visade sig vara svårt och en definitiv slutsats om vilken
teori som är den bästa gick inte att komma fram till. Vår undersökning har visat att det inte
går att använda enbart en modell eftersom ingen av modellerna är fulländad. Lönsamhet,
tillväxt och likviditet ger stöd åt pecking order teorin samtidigt som storlek, materiella
tillgångar och ISSS ger stöd åt trade-off teorin. En förutsättning som trade-off teorin har sitt
ursprung i är bolagens jakt på att uppnå den optimala kapitalstrukturen genom att sänka
kapitalkostnaderna och dra nytta av skattefördelarna. Eftersom vårt resultat visar en
hävstångseffekt på cirka 50 procent kan det tänkas att det finns en balans mellan dessa. Vår
undersökning ger också stöd till pecking order teorin som har en annan syn på
kapitalstrukturen oberoende av denna jakt på den optimala kapitalstrukturen. Eftersom
undersökningen visade stöd för båda teorierna tror vi att det dels finns en balans mellan
kostnaderna och skattefördelarna samtidigt som den påverkas individuellt av varje bolags
externa finansieringsbehov och det interna kassaflödet.
Vår modell svarade för 58 procent av variationen i hävstångseffekten vilket tyder på att det
fortfarande finns utrymme för nya förklarande variabler. Det är mycket möjligt att det inte
finns någon perfekt kapitalstruktur utan att den måste se annorlunda ut beroende på hur
situationen ser ut för varje enskilt bolag. Att vi närmat oss denna tanke, där det inte finns
någon optimal kapitalstruktur betyder inte nödvändigtvis att det inte finns mer inom ämnet att
utforska och utveckla. Vi tror fortfarande inte att forskningen kommit fram till den modell
som bäst förklarar kapitalstrukturen utan de befintliga teorier och modeller som finns går att
förbättra. För att komma närmare en modell som kan förklara kapitalstrukturen på bästa sätt
tror vi att en sammanslagning av olika modeller skulle vara av intresse för att se om det på
något sätt skulle kunna höja förklaringsgraden. Att nya teorier och idéer fortsätter att
tillkomma tyder på att det råder en konsensus kring forskningen nämligen att
kapitalstrukturen är långt från ett helt färdigutforskat ämne och detta ger indikationer på att
den allmänna känslan att ämnet fortfarande behöver utvecklas innan vi uppnått mättnad.
Under vår inledande litteraturgenomgång sökte vi efter undersökningar som genomförts på
den svenska marknaden, vi lyckades inte hitta någon sådan forskning. Samtidigt upptäckte vi
att den tidigare forskningen fortfarande var kluven kring kapitalstrukturens påverkande
variabler samt om de var samma oavsett bolagens landstillhörighet. Med hänsyn till detta
beslutade vi oss för att försöka fylla denna kunskapslucka. Vi ville se om resultatet från
undersökningar på andra marknader går att överföra på den svenska marknaden. Vår
undersökning stämmer inte överens med resultaten som andra forskare har kommit fram till.
Därför kan vi dra slutsatsen att landsspecifika faktorer påverkar kapitalstrukturen och vi kan
med vår undersökning och dess resultat generalisera kring svenska börsnoterade bolag men
inte för bolag i andra länder eftersom resultatet inte är representativt för hela världen. Det
framkom i tidigare forskning att hävstångstångseffekten kommer att vara högre i länder där
redovisning och avtal håller en bristfällig standard eller där det saknas tillräckligt med skydd
för investerare. Eftersom detta inte är fallet i Sverige kan detta vara en av anledningarna till
att hävstångseffekten för vårt urval inte hamnar i det absoluta toppskiktet.
Något som vi tidigt kunde utläsa ur litteraturen var att kapitalstrukturen på något sätt var
sammankopplad med den risk som är förknippad med varje bolag. Ett bolag som ses som mer
riskfyllt kommer att få en uppskattningsvis hög kapitalkostnad. Risken kan ses från ett internt
och externt perspektiv och bolagen kan arbeta på de interna riskerna för att balansera den
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externa risken för att få så låga kapitalkostnader som möjligt. Utöver landsfaktorn så är även
branschvariabeln en sådan extern faktor att ta hänsyn till. Ett bolag som är aktivt inom en
riskfylld marknad kan försöka kompensera för den höga risken som är förknippad med
branschen genom att till exempel öka likviditeten för att förbättra den kortsiktiga
betalningsförmågan vid en eventuell konjunkturnedgång som påverkar branschen. Våra
utvalda variabler visade skillnader i resultatet för de olika branscherna, även om flera av
resultaten enbart kan appliceras på urvalet kan vi ändå se indikationer på att bransch är en
förklarande faktor. I några av våra variabler kunde vi se stora skillnader, detta kan bero på att
branscherna kännetecknas av vissa egenskaper, egenskaper som kan hänga ihop med våra
variabler, exempelvis tidigare nämnda teknologibranschen och tillväxt. Eftersom alla
branscher hade en genomsnittlig hävstångseffekt som hamnade på samma nivå samtidigt som
vissa variabler varierade kan en förklaring vara att branschen till sin natur gör att bolag
försöker balansera risken och kapitalkostnaden genom att göra justeringar i de interna
förutsättningarna.
Om vi återkopplar och reflekterar kring vår ursprungliga metafor med människokroppen har
vi kommit fram till att precis som människokroppen där några är långa och några är korta ser
alla bolag väldigt olika ut och precis som ett par jeans inte passar alla kroppar går det heller
inte att förklara kapitalstrukturen för alla bolag utifrån enbart en teori.

5.2.1 Förslag på framtida forskning
Forskningen om kapitalstrukturen är fortfarande i behov av att utvecklas och det finns än idag
många saker som är osäkra kring dess egenskaper. Vår modell saknar i nuläget förmågan att
förklara hävstångseffekten i sin helhet och vi anser att forskning på ytterligare variabler att
implementera i modellen vore av intresse. En intressant variabel som det inte tagits någon
hänsyn till i vår undersökning men som vi upptäckte under arbetets gång skulle kunna
påverka kapitalstrukturen är ålder. Det pågår fortfarande forskning inom detta område och då
någon slutgiltig slutsats inte tycks ligga nära till hands vore det kanske lämpligt att utforska
ämnet från ett annat perspektiv. Eftersom vår forskning visar ett resultat som skiljer sig från
forskning som gjorts inom samma ämne fast på andra delar av världen vore en djupare
landsöverskridande undersökning intressant. Dessutom är majoriteten av de undersökningar
som vi har tagit del av, av kvantitativ natur. För att nå ytterligare framgång när det kommer
till förståelsen av kapitalstrukturen vore det kanske fördelaktigt att bedriva en kvalitativ
undersökning för att få andra infallsvinklar och för att öka förståelsen.
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