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Sammandrag 

Ett företags kapitalstruktur är förhållandet mellan företagets eget kapital och skulder. 

Det finns huvudsakligen två teorier som förklarar företagens val av kapitalstruktur, 

trade off-teorin som utgår från en optimal skuldsättningsgrad och pecking order-teorin 

som utgår från företagets lönsamhet. Tidigare forskning ger ingen entydig bild av 

vilken teori som bäst förklarar kapitalstrukturen hos företag, dessutom saknas 

forskning på svenska företag. Syftet med denna studie är att undersöka vilken av 

teorierna som bäst förklarar större svenska företags kapitalstruktur. Vidare är syftet att 

undersöka om teorierna förklarar kapitalstrukturen olika bra beroende på vilken 

bransch som studeras. En multipel regressionsmodell med fem oberoende variabler 

som förklarar skuldsättningsgraden används. Resultatet visar på att det inte går att 

säkerställa vilken av teorierna som bäst förklarar kapitalstrukturen hos svenska större 

företag då vi finner stöd för båda teorierna. Vidare ger resultatet stöd för att de två 

teoriernas tillämpbarhet varierar beroende på vilken bransch som undersöks. 

 

Nyckelord: Kapitalstruktur, pecking order-teorin, trade off-teorin, skuldsättningsgrad 
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1  Inledning 
 

1.1  Bakgrund 
Ett av företagsledningens viktigaste finansieringsbeslut är vilken proportion mellan eget kapital 

och skulder som ska användas till att finansiera verksamheten. Detta förhållande mellan eget 

kapital och skulder definieras som företagets kapitalstruktur och kommer att påverka företagets 

riskprofil samt dess förväntade avkastning. Ledningens beslut av kapitalstruktur skickar därmed 

signaler till investerare om hur företagets finansiella situation ser ut och kapitalstrukturen i 

företaget kan dessutom vara en avgörande faktor i beslutsprocessen hos eventuella framtida 

långivare. (Zhu, 2014) 

 

Grunden till den moderna teorin om företags kapitalstruktur publicerades redan 1958, när Miller 

och Modigliani i den då uppmärksammade artikeln “The Cost of Capital, Corporate Finance and 

the Theory of Investment”, presenterade två propositioner för att förklara sambandet mellan 

kostnaden av kapital och skuldsättningsgrad. Tillsammans visar de båda propositionerna att 

kapitalstrukturen inte har någon betydelse för kostnaden av kapital. Detta eftersom lån är 

billigare än eget kapital, men samtidigt ger ett ökat krav på avkastning från aktieägarna, vilket 

gör att den totala kostnaden av kapital blir densamma oavsett skuldsättningsgrad.  

 

Propositionerna förutsätter dock en perfekt kapitalmarknad utan skatter, något som oftast inte är 

fallet i verkligheten. Miller och Modigliani (1963) reviderade därför sina propositioner och tog i 

beaktande vissa skatteeffekter som de nu ansåg påverkade kapitalkostnaden. Enligt den 

reviderade propositionen får företagen en så kallad skattesköld1 som ökar proportionellt med 

skattesatsen och med skuldsättningsgraden. Att låna väldigt mycket syntes därför vara det enda 

rationella beslutet. Myers (1984) uttryckte det till och med som att “det är märkligt att inte alla 

företag är skuldsatta upp över öronen i och med Miller och Modiglianis reviderade proposition”. 

I efterhand har åsikterna kring kapitalstruktur kommit att förändrats och företagen vill av olika 

anledningar inte ha en allt för hög skuldsättningsgrad. En högre skuldsättningsgrad innebär 

bland annat en högre risk för investerare och dessutom ett begränsat handlingsutrymme för 

företaget då långivarna får ett ökat inflytande, till exempel i form av att de kan begränsa framtida 

skuldsättning (Brealey, Myers & Allen, 2011, s. 486).  
                                                        
1Skatteskölden uppstår genom att företagens räntekostnader för lån är avdragsgilla, medan eventuell vinst som  
företaget gör beskattas med bolagsskatt.  
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Det har nu gått närmare 60 år sedan Miller och Modigliani publicerade sin uppmärksammade 

artikel om kapitalstruktur och sedan dess har hundratals artiklar publicerats inom området. 

Utifrån de senaste decenniernas forskning i ämnet har två huvudsakliga teorier uppstått: trade 

off-teorin och pecking order-teorin (Fama & French, 2002). Dessa två teorier skiljer sig markant 

åt i vad som påverkar kapitalstrukturen. Trade off-teorin utgår från att företag medvetet tar 

beslut om sin skuldsättningsgrad utifrån en optimal skuldsättningsgrad. Enligt pecking order-

teorin påverkas istället skuldsättningsgraden enbart av företagets lönsamhet. Ett företag med hög 

lönsamhet kommer att använda sig av intern finansiering medan ett företag med låg lönsamhet 

kommer att använda sig av extern finansiering (Öztekin, 2015). Vilka faktorer som förklarar ett 

företags skuldsättningsgrad råder det fortfarande delade meningar om. 

 

1.2  Problemdiskussion 
Trots att det har bedrivits en hel del forskning om varför företagens kapitalstruktur ser ut som 

den gör finns ingen vidare konsensus kring vilka teorier som bäst förklarar företagens val av 

kapitalstruktur. År 2001 genomförde Graham och Harvey en omfattande enkätundersökning med 

svar från nästan 400 verkställande direktörer i amerikanska företag med frågor rörande bland 

annat kapitalstruktur. I undersökningen framgick att direktörerna inte agerade i enlighet med 

enbart en av teorierna, Graham och Harvey (2001) fann istället att delar från både pecking order- 

och trade off-teorin kunde förklara hur man resonerade inom företagsledningen för att uppnå en 

viss skuldsättningsgrad. Bancel och Mittoo (2004) undersökte samma område som Graham och 

Harvey fast på företag i Europa och kunde konstatera att båda marknaderna var väldigt lika i 

dessa avseenden.  

 

Den mesta av forskningen inom ämnet kapitalstruktur har bedrivits på utländska aktiemarknader, 

främst i USA av bland annat Titman och Wessels (1988), Myers (2001) och Frank och Goyal 

(2003) men även i Taiwan av Yang, Lee, Gu och Lee (2010), i Storbritannien av Hall, 

Hutchinson och Michaelas (2000) och i Indien av Bhaduri (2002). De institutionella skillnaderna 

som finns mellan länder, inom bland annat konkurslagstiftning, finansiella strukturer, 

ägarskapskoncentration och redovisningsstandard kan enligt Rajan och Zingales (1995) ha viss 

påverkan på kapitalstrukturen. I och med att Sverige skiljer sig från de tidigare undersökta 

länderna på dessa institutionella områden finns det ett intresse att studera vad som förklarar 

kapitalstrukturen hos svenska företag. I denna studie studeras företag som finns noterade på 

Stockholmsbörsen, då dessa företag kan anses vara representativa för större svenska företag.  
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Förutom skillnader mellan länder finns det forskning som tyder på skillnader i 

skuldsättningsgrad mellan olika branscher (Titman, 1984). Exempelvis kan företag tillhörande 

en specifik bransch antas ha en viss tillgångsstruktur2, vilket kan påverka företagets 

konkurskostnader3. Enligt trade off-teorin leder en skillnad i konkurskostnader till en skillnad i 

den optimala skuldsättningsgraden. Eftersom konkurskostnaderna enligt Titman (1984) är 

beroende av tillgångsstrukturen kommer tillgångsstrukturen indirekt att påverka 

skuldsättningsgraden. Om detta samband kan visas innebär det att skuldsättningsgraden kommer 

att skilja sig mellan branscher och det i sin tur talar för trade off-teorin. Pecking order-teorin tar 

inte alls konkurskostnader i beaktande utan tittar på helt andra faktorer (Brealey et al. 2011, s. 

488). 

 

Det finns tidigare forskning som undersökt huruvida dessa konkurskostnader påverkar 

skuldsättningsgraden. De artiklar som publicerats ger dock inte någon entydig bild över huruvida 

detta är fallet eller inte. Warner (1977) studerade företag inom järnvägsindustrin och fann där att 

kostnaderna vid konkurs är så pass små i förhållande till företagets värde att dessa kostnader inte 

kan påverka eller förklara kapitalstrukturer. Titman (1984) menar istället att företag med 

potentiellt höga kostnader vid konkurs har en lägre skuldsättningsgrad än de företag som har 

låga kostnader vid konkurs, vilket gör att kostnaderna vid konkurs kan påverka kapitalstrukturen. 

Han menar därför, i enlighet med trade off-teorin, att de inom exempelvis datorbranschen och 

bilbranschen kommer att ha höga kostnader vid konkurs och därmed låg skuldsättningsgrad, 

medan företag inom exempelvis hotell eller handel kommer att ha låga kostnader vid konkurs 

och därmed en högre skuldsättningsgrad (Titman, 1984).  

 

Även Hall et al. (2000) har funnit en skillnad mellan vilka faktorer som påverkar 

kapitalstrukturen i olika branscher. Till skillnad från Titman (1984) menar de dock att detta inte 

bara beror på ökade konkurskostnader, utan snarare på att företag inom samma bransch i större 

utsträckning är mer lika varandra. Detta tillsammans med bland annat skillnad i agent-

                                                        
2 Med tillgångsstruktur avses det förhållande mellan de tillgångar som får anses vara likvida och illikvida vid en 
konkurs. I allmänhet innebär detta en uppdelning mellan materiella samt finansiella (likvida) och immateriella 
(illikvida) tillgångar. 
3 Kostnader vid konkurser är de direkta och indirekta kostnader som uppstår då ett företag gått i konkurs eller är på 
väg mot en konkurs. Enligt Warner (1977) är de direkta kostnaderna till exempel advokatkostnader hänförliga till 
förvaltning av konkursboet. Titman (1984) menar att även kostnader hänförliga till en minskad tilltro hos kunderna 
till ett företag som närmar sig obestånd räknas som konkurskostnader. Detta kan till exempel vara att kunden inte 
vill köpa en bil av ett företag som eventuellt går i konkurs och därmed inte i framtiden kan erbjuda kunden en god 
service. 
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principalproblem och olika regelverk kan ligga till grund för att faktorerna som påverkar 

kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan branscher.  

 

Tidigare forskning visar sammantaget att det kan finnas en skillnad mellan branscher i vilka 

faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Huruvida en sådan skillnad mellan olika branscher 

existerar i Sverige är ett outforskat forskningsområde som studeras i denna uppsats. 

 

1.3  Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka vilken av trade off-teorin och pecking order-teorin som 

bäst förklarar större svenska företags kapitalstruktur. Vidare är syftet att undersöka om 

teoriernas tillämpbarhet skiljer sig åt mellan branscher 

 

1.4  Disposition 

Studien är upplagd som följande: I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensram som ligger 

till grund för studien. I kapitel 3 redogörs för de metodval samt de variabler som tillämpats i 

studien. I kapitel 4 presenteras resultaten av studien, tillsammans med analys om resultatens 

koppling till tillämpade teorier. Konklusion och förslag på vidare forskning presenteras i kapitel 

5.  
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2  Teoretisk referensram 
I detta kapitel förklaras de två teorierna kring kapitalstruktur som ligger till grund för denna 

studie. De två teorierna som presenteras är trade off-teorin och pecking order-teorin. Utifrån 

tidigare forskning kring dessa två teorier framställs därefter studiens forskningshypoteser. 

 

2.1  Trade off-teorin 
Enligt de reviderade propositionerna ett och två av Miller och Modigliani (1963) så bör företag 

belåna sig till en så hög grad som möjligt, då den skattesköld som erhålls vid hög skuldsättning 

leder till att värdet på företaget ökar jämfört med företag som har en lägre skuldsättningsgrad. 

Trade off-teorin grundar sig i detta tankesätt, men till skillnad från Miller och Modiglianis 

propositioner finns enligt trade off-teorin även en negativ aspekt med en hög skuldsättningsgrad, 

samt att det därmed finns en optimal skuldsättningsgrad för ett företag. Den positiva aspekten av 

en hög skuldsättningsgrad är den skattesköld som erhålls av att låna pengar istället för att 

generera eget kapital. Genom att kostnaden för lån är en avdragsgill kostnad minskar det 

resultatet före skatt, vilket innebär en skattelättnad jämfört med kostnaden för eget kapital, som 

beskattas med en bolagsskatt. Ju större denna skattelättnad är, desto mer värde adderar detta till 

företaget.  

 

Den negativa aspekten vid en hög skuldsättningsgrad beskrivs som kostnaden för finansiellt 

trångmål, vilket kan delas in i risken för att gå i konkurs samt kostnaden vid en eventuell 

konkurs. Dessa kostnader kommer att öka vid en högre skuldsättningsgrad, och slutligen 

eliminera den positiva effekten som erhålls från skatteskölden. Den optimala 

skuldsättningsgraden kan därmed identifieras vid den punkt där kostnaderna för finansiellt 

trångmål är högre än värdet på skatteskölden, och att företaget därmed inte längre tjänar på att 

belåna sig mer. (Fama & French, 2002) 
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Figur 1: Illustration av Trade off-teorin 

 
(Academic Library, 2015) 

 

Trade off-teorin illustreras grafiskt ovan. Den svarta linjen visar värdet på ett företag som enbart 

är finansierat med eget kapital. Den röda linjen visar värdet på skatteskölden som uppstår vid 

belåning. Skillnaden mellan den blå och den röda linjen visar på kostnaden för en ökad belåning 

som uppstår på grund av att risken för konkurs ökar. Den blå linjen visar därmed värdet på ett 

skuldsatt företag med hänsyn till den ökade risken för finansiellt trångmål. Den optimala 

skuldsättningsgraden, vilket innebär det optimala förhållandet mellan lån och eget kapital, 

illustreras där företagets värde är maximerat. 

 

2.1.1  Agentkonflikter inom trade off-teorin 

I trade off-teorin som presenteras ovan beskrivs främst hur skattesköldar och kostnader 

relaterade till konkurs påverkar den optimala kapitalstrukturen för företag. En annan väsentlig 

faktor i påverkan av den optimala kapitalstrukturen är de agentkostnader som uppkommer 

mellan företagsledningen och aktieägare eller långivare. Denna del inom trade off-teorin 

omnämns ofta som agency cost-teorin och enligt denna teori kan en optimal kapitalstruktur 

uppnås genom att väga agentkostnader med lån mot agentkostnader med eget kapital (Jensen & 

Meckling, 1976).  
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Fördelen med belåning menar Jensen (1986) är att en hög skuldsättningsgrad fungerar som en 

kontrollfunktion för företagsledningen när det kommer till att dela ut eller återinvestera 

eventuellt fritt kassaflöde som företaget genererat. Fritt kassaflöde innebär det överskott i 

kassaflöde som ett företag genererar utöver vad som behövs för att finansiera de projekt som har 

ett positivt nettonuvärde. Genom att lånekostnader är fasta och regelbundna utbetalningar så 

tvingas företagsledningen hushålla med de resurser som blir över, vilket kan hindra 

överinvesteringar och andra problem för aktieägare och långivare. Dessutom kan eventuella krav 

som ställts på företaget från långivarna fungera som en motivator vilken tvingar företaget att bli 

mer effektivt. Nackdelen med belåning blir att risken förflyttas från aktieägarna till långivarna, 

och att företaget därmed drivs att hitta riskfyllda investeringar med hög potentiell utdelning, då 

de får all potentiell vinst, men enbart tar på sig en liten del av risken. Det uppstår därmed en 

skillnad i vad som är bäst för långivarna och vad som är bäst för företagsledningen. Detta kan 

dock stävjas genom en lägre skuldsättningsgrad där risken fördelas mer proportionerligt. (Jensen 

& Meckling, 1976; Smith & Warner, 1979) 

 

2.2  Pecking order-teorin 

Medan trade off-teorin utgår från att det finns en optimal skuldsättningsgrad som samtliga 

företag försöker att uppnå genom att väga fördelar mot nackdelar, tar pecking order-teorin en 

mer beteendebaserad ställning till hur företag väljer att hantera kapitalstrukturen. Enligt pecking 

order-teorin finns en prioriteringsordning som företag följer när nytt kapital är nödvändigt. 

Enligt denna prioriteringsordning kommer företagen först att finansiera sig via internt genererat 

kapital och därefter att finansiera sig via extern finansiering. Vid extern finansiering använder 

företag sig av den säkraste formen först, vilket innebär att de tar lån innan de anskaffar nytt 

kapital. Skälet till detta ligger i den informationsasymmetri som finns mellan företagsledningen 

och investerare, där företagsledningen har tillgång till mer information än investerarna om 

bolaget. Om båda grupperna är rationella är lån att föredra då anskaffning av nytt kapital med 

hjälp av nyemission får aktiepriset att sjunka. (Asquith & Mullins, 1986) Detta beror enligt 

Myers och Majluf (1984) på att en nyemission skickar ut signaler till investerarna att ledningen 

tror att företaget är övervärderat. Enligt pecking order-teorin kommer ledarna för företaget att 

antas veta bättre om företagets värde, och använder då nyemission för att dra nytta av att 

företaget är övervärderat. Resultatet av detta blir att investerarna värdesätter de nya aktierna 

lägre vilket gör att aktiepriset sjunker. 
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De företag som är mest lönsamma är de företag som enligt pecking order-teorin lånar minst, då 

de kan använda sig av intern finansiering. De företag som inte är lika lönsamma använder sig av 

lånefinansiering eftersom de inte har tillräckligt med internt kapital för att genomföra 

nödvändiga investeringar, och de företag som inte kan låna mer anskaffar nytt kapital på 

aktiemarknaden. (Brealey et al., 2011, s. 490) 

 

2.3  Hypotesframställning 

Ett flertal tidigare studier har med skilda resultat undersökt om trade off-teorin eller pecking 

order-teorin bäst förklarar ett företags kapitalstruktur. I en studie av Shyam-Sunder och Myers 

(1999) undersöks pecking order-teorin och trade off-teorin. De finner att ledningen för ett 

företag inte verkar ha något intresse av att uppnå en optimal skuldsättningsgrad vilket talar emot 

trade off-teorin. Istället finner forskarna starka stöd för pecking order-teorin bland de undersökta 

företagen. Graham och Harvey (2001) finner till skillnad från Shyam-Sunder och Myers (1999) 

att ledningen många gånger sätter upp ett mål med en specifik skuldsättningsgrad.  

 

Fama och French (2002) har i likhet med Shyam-Sunder och Myers (1999) testat trade off-teorin 

och pecking order-teorin, men i detta fall är resultatet tvetydigt. I linje med trade off-teorin 

finner de att företag med fler skattesköldar4 tenderar att ha en lägre skuldsättningsgrad, däremot 

finner de inga belägg för trade off-teorin när det kommer till lönsamhet. Enligt trade off-teorin 

ska högre lönsamhet leda till en högre skuldsättningsgrad men Fama och French (2002) finner 

istället att företag med högre lönsamhet har en lägre skuldsättningsgrad, vilket ger stöd till den 

andra teorin i undersökningen, pecking order-teorin. Samtidigt är även resultatet kring pecking 

order-teorin tvetydigt då Fama och French (2002) finner att små företag med låg 

skuldsättningsgrad är de som anskaffar mest nytt eget kapital, vilket talar emot pecking order-

teorin.  

 

Fama och French (2002) kritik mot pecking order-teorin har uppkommit vid en studie på små 

företag medan kritiken mot trade off-teorin funnits i studier med både stora och små företag. I 

denna studie kommer större svenska företag att studeras, vilket gör att denna kritik mot pecking 

order-teorin inte nödvändigtvis är applicerbar. Dessutom har en studie av Bhaduri (2002) funnit 

att pecking order-teorin är applicerbar på mindre företag vilket talar emot den kritik mot pecking 

order-teorin som Fama och French (2002) funnit. Shyam-Sunder och Myers (1999) får i sitt 

                                                        
4 Exempel på dessa skattesköldar kan vara avdrag för nedskrivningar och FoU (Fama & French, 2002)  
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resultat fram att pecking order-teorin är bättre än trade off-teorin i att förklara ett företags 

kapitalstruktur. Tidigare forskning inom ämnet ger inget entydigt svar kring vilken teori som 

bäst förklarar kapitalstrukturen hos företag, men en sammanvägning av tidigare 

forskningsresultat pekar mot att pecking order-teorin bör vara den teori som bäst förklarar 

kapitalstrukturen i Sverige. Detta ligger till grund för studiens första hypotes.  

 

Hypotes 1 (H1)- Pecking order-teorin är den teori som bäst förklarar kapitalstrukturen hos 

större svenska företag.  

 

De studier som undersökt olika branschers betydelse för kapitalstrukturen har inte heller de gett 

några entydiga resultat. Balakrishnan och Fox (1993) finner bland annat i sin studie att 

branschskillnader har långt ifrån så stor påverkan på kapitalstrukturen som företagsspecifika 

faktorer. Harris och Raviv (1991) menar istället på att branschtillhörighet har en stor inverkan på 

kapitalstrukturen, då företag inom samma bransch tenderar att likna varandra i högre 

utsträckning än företag som tillhör andra branscher. Även Hall et al. (2000) finner i sin studie att 

det finns skillnader mellan branscher i vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Exempelvis 

är den finansiella sektorn mer reglerad än andra sektorer vilket kan ha betydelse för 

kapitalstrukturen. De faktorer som studeras i Hall et al. (2000) är lönsamhet, tillväxt, 

tillgångsstruktur, företagsstorlek och företagsålder vilket med undantag från företagsålder är 

samma faktorer som undersöks i denna studie. Föreligger en skillnad i de förklarande faktorerna, 

vilket studier av Hall et al. (2000), Harris och Raviv (1991) och Titman (1984) tyder på, bör 

trade off-teorin och pecking order-teorin skilja sig i tillämpbarhet beroende på vilken bransch 

som undersöks. Detta leder fram till studiens andra hypotes: 

  

Hypotes 2 (H2)- Vilken av trade off-teorin eller pecking order-teorin som bäst förklarar 

kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan branscher. 
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3  Metod 
I detta kapitel kommer urvals- och datainsamlingsstrategin att presenteras och motiveras. 

Vidare kommer den statistiska metod, multipel regression, som används i studien att förklaras. 

 

3.1  Kunskapsansats 
I likhet med Shyam-Sunder och Myers (1999), Frank och Goyal (2003), samt Yang et al. (2010) 

undersöks syftet med hjälp av en kvantitativ studie. En kvantitativ studie ger mer tillförlitliga 

resultat än en kvalitativ studie eftersom de erhållna resultaten är mindre öppna för subjektiva 

tolkningar. En kvantitativ studie är dessutom mindre tidskrävande och tillåter oss att undersöka 

ett väsentligt större antal företag, vilket i sin tur leder till att de undersökta företagen på ett bättre 

sätt representerar större svenska företag. Nackdelen med en kvantitativ studie är att lika 

djupgående analyser som vid en kvalitativ studie inte kan genomföras. (Dahmström, 2011 s.417) 

 

3.2  Urval- och datainsamlingsstrategi 
Urvalet för denna studie är samtliga bolag på Stockholmsbörsen med data under studiens 

tidsram. Dessa data hämtas från STUDENT DATA 2001-13 v1.15, och för att öka validiteten6 i 

undersökningen har de företag som saknar information under hela studiens tidsram exkluderats. I 

likhet med Yang et al. (2010) används företag med data under fem år i denna undersökning, 

detta för att utesluta konjunkturfaktorer som kunnat påverka om endast ett år undersökts. I denna 

studie används åren 2009-2013. Totalt har data samlats från 306 företag, sammanlagt 1497 

företagsår. Därefter uteslöts de företag som inte hade fullständig information under samtliga år. 

Detta gav oss 149 företag, och totalt 745 företagsår.  

 

Denna studie använder sig av en liknande branschindelning som Hamberg och Novak (2010) 

men med viss justering utifrån studiens datamaterial, vilket ger oss totalt fyra branscher. 

Branschindelningen presenteras i tabell 1 nedan. Fama och French (1997) delade in företagen på 

den amerikanska marknaden i ett femtiotal olika branscher, men då denna studie är genomförd 

på en mindre marknad begränsades antalet branscher till fyra för att tydligare utröna eventuella 

skillnader mellan branscherna. 

 

                                                        
5STUDENT DATA 2001-13 v1.1 är en fil som tillhandahålls av Företagsekonomiska institutionen för studenter som 
skriver sin C-uppsats vid Uppsala Universitet. Filen innehåller information om samtliga svenska börsnoterade 
företag mellan åren 2001-2013. 
6 Validitet innebär att metoden mäter det den är avsedd att mäta (Körner & Wahlgren, 2012 s. 23) 
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Tabell 1: Branschindelning 

Bransch Antal observationer  

Tillverkning 370 

Handel 75 

Tjänster 180 

Finansiell sektor  120 

 

3.3  Undersökningsmodell 

För att undersöka vad som påverkar större svenska företags kapitalstruktur har en multipel 

regression använts, där det undersöks hur väl de oberoende variablerna förklarar den beroende 

variabeln, skuldsättningsgraden. De variabler som används grundar sig i tidigare studier av 

Titman och Wessels (1988), Yang et al. (2010) och Bhaduri (2002). Utifrån dessa variabler har 

en regressionsekvation konstruerats för att utröna eventuella samband.  Ekvationen ser ut som 

följande:  

 

𝑆𝑘!" = 𝛽0+   𝛽!𝐿ö𝑛!" + 𝛽!𝑆𝑇!" +   𝛽!𝑇𝑉!" +   𝛽!𝑇𝑆!" + 𝛽!𝑉𝑜𝑙!" + 𝜀!" 

 

Sk = Skuldsättningsgrad vid tidpunkten t för företag i 

Lön = Lönsamhet vid tidpunkten t för företag i 

ST= Företagsstorlek vid tidpunkten t för företag i 

TV= Tillväxt för företaget vid tidpunkten t för företag i 

TS = Tillgångsstruktur vid tidpunkten t för företag i 

Vol = Volatilitet vid tidpunkten t för företag i 

𝜀  = Felterm vid tidpunkten t för företag i 
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Variablerna har beräknats på följande sätt:  

 

Tabell 2: Uträkningar av använda variabler  

Variabler Uträkning 

Skuldsättningsgrad 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

 

Lönsamhet 𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

 

Företagsstorlek 𝐿𝑛(𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟) 

Tillgångsstruktur 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

 

Tillväxt 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟! − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟!!!
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑔𝑛𝑎𝑟!

 

Volatilitet ℴ △
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎  𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

 

 

 

3.3.1  Beroende variabel 

Som beroende variabel i denna modell används skuldsättningsgraden. I likhet med Hall et al. 

(2000), Chittenden, Hall och Hutchingson (1996) och Friend och Lang (1988) används 

förhållandet mellan totala tillgångar och totala skulder som ett mått på skuldsättningsgrad. I 

likhet med Titman och Wessels (1988) används de bokförda värdena på totala skulder istället för 

marknadsvärdena. Då Bowman (1980) visat på att korrelationen mellan de bokförda värdena och 

marknadsvärdena på totala skulder är stor, bör studiens resultat inte bli missvisande då bokförda 

värden använts.  

 

3.3.2  Oberoende variabler 

I detta avsnitt presenteras de oberoende variabler som ligger till grund för studien, samt vilka 

samband variablerna förväntas ha med den beroende variabeln skuldsättningsgrad enligt tidigare 

presenterade teorier.  
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Lönsamhet:  

Enligt pecking order-teorin kommer företagsledningen, om de har möjlighet att välja mellan 

olika typer av kapital, i första hand att finansiera företaget med hjälp av internt genererat kapital.  

Detta innebär att företag med en hög lönsamhet till en lägre grad kommer att behöva låna in 

pengar för att finansiera sig, och därmed ha en lägre skuldsättningsgrad (Myers, 1977). Ett 

negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad är alltså att förvänta enligt denna 

teori. 

 

Enligt trade off-teorin kommer företag som gör en större vinst att tjäna mer på eventuella 

skattesköldar som företaget har. Det finns även vissa agentproblem som minskar genom att 

företag med hög lönsamhet även väljer att ha en hög belåningsgrad, då det minskar det fria 

kassaflödet, och således även risken för mindre bra investeringar. Då låneavbetalningar görs 

regelbundet och inte kan styras av företagsledningen, minskar därmed eventuella agentkonflikter 

vid en högre belåningsgrad (Jensen, 1986). Detta leder då till att mer lönsamma företag enligt 

denna teori bör ha en högre skuldsättningsgrad och att ett positivt samband mellan lönsamhet 

och skuldsättningsgrad förväntas (Fama & French, 2002). För att beräkna lönsamhet används 

företagets rörelseresultat delat med totala tillgångar för att kompensera för företagsstorleken och 

möjliggöra jämförbarhet mellan företag. (Yang et al., 2010) 

 

Företagsstorlek:  

Större företag tenderar att vara mer diversifierade mot risk, vilket i sin tur innebär en lägre 

sannolikhet att gå i konkurs. Detta bör enligt trade off-teorin leda till att större företag bör belåna 

sig till en högre grad än mindre företag, och att ett positivt samband mellan storlek och 

skuldsättningsgrad därför är att förväntas. Som ett mått på företagsstorlek används det 

logaritmerade värdet av totala tillgångar. Logaritmerade värden används för att undvika 

extremvärden och öka jämförbarheten mellan de studerade företagen. (Yang et al., 2010) 

 

Tillväxt:  

Företag med en större tillväxtmöjlighet kommer enligt trade off-teorin att ha större möjligheter 

att investera befintligt kapital i gynnsamma investeringar, och därmed minskar risken för att 

agenten missbrukar överflödigt kapital. Detta leder i sin tur till att ägarna inte behöver sätta press 

på ledningen med hjälp av en högre andel i skulder i företaget. Därmed kommer fler 

tillväxtmöjligheter leda till en lägre skuldsättningsgrad. Ett negativt samband mellan 
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tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad förväntas enligt trade off-teorin. Som ett mått på 

tillväxt används den procentuella förändringen i totala tillgångar jämfört med föregående år. 

(Yang et al., 2010) 

 

Tillgångsstruktur:  

Enligt trade off-teorin kommer företag med en större andel materiella tillgångar att ha lättare att 

realisera dessa vid en eventuell konkurs, och därmed ha lägre konkurskostnader än företag vars 

tillgångar till större del består av immateriella tillgångar (Yang et al., 2010; Bhaduri, 2002). 

Detta innebär att företag med en högre andel materiella tillgångar kommer att ha en högre 

belåningsgrad, och att en positiv relation mellan andelen materiella tillgångar och 

skuldsättningsgrad förväntas. Andelen materiella tillgångar av företagets totala tillgångar har 

använts för att mäta företagens tillgångsstruktur. (Yang et al., 2010) 

 

Volatilitet:  

En hög volatilitet i omsättning leder enligt trade off-teorin till högre kostnader för konkurs, då 

instabiliteten i företagets omsättning innebär en högre risk för konkurs. Företagen kommer då att 

belåna sig till en lägre grad för att minska eventuella konkurskostnader (Titman & Wessels, 

1988). Ett negativt samband mellan volatilitet och skuldsättningsgrad är att förväntas enligt trade 

off-teorin. För att beräkna ett företags volatilitet studeras förändringen i lönsamhet de fem 

föregående åren, och därefter beräknas standardavvikelsen under dessa år för att få ett mått på 

hur stor förändring i lönsamhet företaget i genomsnitt har. (Yang et al., 2010) 
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3.3.3  Förväntade samband 

Tabell 3: Relationen mellan de oberoende variablerna och kapitalstrukturen 

 Trade off-teorin Pecking order-teorin 

Lönsamhet + - 

Företagsstorlek +  

Tillväxt -  

Tillgångsstruktur +  

Volatilitet -  

(+) innebär att ett större värde på variabeln enligt teorin bör resultera i en högre skuldsättningsgrad. (-) 

innebär att ett större värde på variabeln enligt teorin bör ge en lägre skuldsättningsgrad. 

 

3.3.4  Skillnader mellan branscher 

För att besvara studiens andra hypotes (H2) genomförs, utöver den regression som tidigare 

presenterats, fyra olika regressioner enligt den branschuppdelning som presenterats i tabell 1. 

Dessa regressioner kommer att använda samma ekvation som den första. Därefter jämförs dessa 

olika regressioner för att utröna om eventuella skillnader i förklarande faktorer och därmed 

teoriernas tillämpbarhet mellan de studerade branscherna kan urskiljas.  

 

3.4  Korrelation mellan de oberoende variablerna 
Tabell 4: Korrelation mellan de oberoende variablerna  

 Lönsamhet Företagsstorlek Tillväxt Tillgångsstruktur Volatilitet  

Lönsamhet 1 - - - - 

Företagsstorlek 0,2972059 1 - - - 

Tillväxt 0,27330019 0,1075745 1 - - 

Tillgångsstruktur - 0,0693929 0,14195123 - 0,0253974 1 - 

Volatilitet  - 0,4488462 -0,2768039 - 0,1320208 0,17356363 1 
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Relationen mellan variablerna undersöks via Pearsons produkt-moment korrelationskoefficient 

och presenteras i tabell 4. En stark korrelation mellan de oberoende variablerna kan innebära att 

det uppstår multikollinearitet, vilket är ett problem eftersom det då inte går att hålla isär 

effekterna som variablerna har på den beroende variabeln (Asteriou & Hall, 2011 s. 96 ff.). 

Enligt tabell 4 är det högsta värdet mellan två oberoende variabler -0,449 och de flesta 

korrelationer är betydligt lägre än det, vilket tyder på att modellen inte har problem med 

multikollinearitet. 
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4  Empiriskt resultat 
I detta kapitel presenteras och analyseras studiens empiriska resultat. Först presenteras 

deskriptiv statistik över samtliga variabler. Därefter presenteras och diskuteras resultatet över 

hur studiens bakomliggande variabler förklarar skuldsättningsgraden hos samtliga studerade 

bolag. Vidare analyseras dessa variabler utifrån företagens branschtillhörighet. 

 

4.1  Deskriptiv statistik 
Tabell 5: Deskriptiv statistik 

Variabel Samtliga 

branscher 

Tillverkning Handel Tjänster Finansiell 

 sektor 

Antal observationer 745 370 75 180 120 

Skuldsättningsgrad	   	   	   	   	   	  

Medelvärde	   0,50132 0,49466 0,53427 0,51678 0,47807 

Standardavvikelse	   0,21064 0,19359 0,13437 0,15731 0,33318 

Lönsamhet	   	   	   	   	   	  

Medelvärde	   0,03999 0,01185 0,11617 0,05806 0,05201 

Standardavvikelse	   0,17342 0,21902 0,09928 0,1109 0,08888 

Företagsstorlek	   	   	   	   	   	  

Medelvärde	   8,08845 7,91183 7,76654 7,30245 10,0132 

Standardavvikelse	   2,28698 2,29021 1,30131 1,78628 2,39808 

Tillgångsstruktur	   	   	   	   	   	  

Medelvärde	   0,78486 0,79288 0,75892 0,64679 0,98345 

Standardavvikelse 	   0,19814 0,1826 0,16967 0,18837 0,03933 

Tillväxt	   	   	   	   	   	  

Medelvärde	   -0,01227 -0.03812 0,04613 -0,01336 0,0326 

Standardavvikelse	   0,35784 0,46848 0,1434 0,192 0,19422 

Volatilitet	   	   	   	   	   	  

Medelvärde	   0,09091 0,09211 0,05204 0,06983 0,14312 

Standardavvikelse 	   0,13286 0,13592 0,03857 0,08626 0,19125 

 

I tabell 5 presenteras deskriptiv statistik för samtliga variabler som studerats. Ur tabellen kan 

utläsas att den genomsnittliga skuldsättningsgraden är 0,501, vilket innebär att det 

genomsnittliga företaget har ungefär lika mycket lån som eget kapital. Skuldsättningsgraden är 

relativt jämn över samtliga branscher, där den finansiella sektorn har lägst skuldsättningsgrad 
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(0,478) och handelsbranschen har högst (0,534). Lönsamheten ligger i genomsnitt runt 0,04 där 

handelsbranschen uppvisar den i särklass högsta lönsamheten i förhållande till totala tillgångar. 

Något som är anmärkningsvärt är att den genomsnittliga tillväxten för samtliga företag är 

negativ, där den genomsnittliga tillväxten under den studerade perioden är -0.012. Framförallt 

tillverkningsbranschen uppvisar låg tillväxt, då tillväxten för dessa företag i genomsnitt är -

0.0381 under den studerade perioden. Detta kan bero på finanskrisen som orsakade att svensk 

produktion minskade kraftigt år 2009 (Carlgren, 2015). Det bör dock tilläggas att 

standardavvikelsen är 0.468, vilket visar på att spridningen i tillväxt mellan dessa företag är stor.    

 

4.2  Resultat av regression för samtliga företag 
Studiens första hypotes utgår från att pecking order-teorin är den teori som bäst förklarar 

kapitalstrukturen hos större svenska företag. Undersökningen utgår från 745 observationer och 

resultatet av regressionsutskriften presenteras i tabell 6.  

 

Tabell 6. Betakoefficienter oberoende variabler - samtliga branscher 

  

Lönsamhet 
 

 

Företagsstorlek 
 

Tillgångsstruktur 
 

Tillväxt 
 

Volatilitet 

 

Skuldsättningsgrad* 
 

 

-0,35797** 
 

0,03845** 
 

-0,0571 
 

0,00917 
 

-0,49537** 

* Justerad förklaringsgrad för modellen är 0,27083 

** Signifikant på 5 % - nivån 

 

Förklaringsgraden för hela modellen är på 27,08 %, vilket innebär hur stor del av variationen i 

skuldsättningsgraden som förklaras med hjälp av de oberoende variablerna. Denna 

förklaringsgrad är i likhet med vad tidigare forskning inom ämnet har presenterat, där Hall et al. 

(2000) i två regressioner över skuldsättningsgraden fick 25 % respektive 30 % i förklaringsgrad, 

medan Fama och French (2002) fick förklaringsgrader på mellan 9 % och 26 %.  

 

Av studiens fem oberoende variabler är två icke signifikanta på 5 % signifikansnivå. De två 

variablerna som inte är signifikanta är tillgångsstruktur och tillväxt, således går det inte att säga 

huruvida dessa variabler påverkar skuldsättningsgraden hos större svenska företag då resultatet 

av dessa variabler lika gärna kunnat bero på slumpen. De tre variablerna lönsamhet, 

företagsstorlek och volatilitet har alla p-värden under 0,05 och är därmed signifikanta i sin 

påverkan på skuldsättningsgraden hos större svenska företag.  
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Koefficienten framför lönsamhet är -0,358, vilket visar på ett negativt samband mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad. Detta samband stämmer överens med hur pecking order-

teorin anser att förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad är, där en ökad lönsamhet 

leder till en lägre skuldsättningsgrad. Resultatet bekräftar att det negativa samband mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad, som Titman och Wessels (1988) finner på den amerikanska 

marknaden och Yang et al. (2010) finner på den taiwanesiska marknaden, återfinns även på den 

svenska marknaden. Variabeln lönsamhet tyder därmed på att pecking order-teorin är den teori 

som bäst förklarar kapitalstrukturen hos större svenska företag. 

 

De signifikanta variablerna företagsstorlek och volatilitet ger båda stöd för trade off-teorin. 

Variabeln företagsstorlek har en koefficient på 0,038, vilket visar på ett svagt positivt samband 

som stämmer överens med trade-off teorin. Volatiliteten har en koefficient på -0,495, vilket även 

det är i enlighet med trade off-teorin som menar att det finns ett negativt samband mellan 

volatilitet och skuldsättningsgrad.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet på visst stöd för båda teorierna. Variabeln lönsamhet ger 

stöd för att det är pecking order-teorin och inte trade off-teorin som bäst förklarar 

kapitalstrukturen hos de undersökta företagen, vilket är i likhet med forskning av Shyam-Sunder 

och Myers (1999), Bulan och Yan (2010) och Sánchez-Vidal och Martín-Ugedo (2005). 

Samtidigt visar vårt resultat på visst stöd för trade-off teorin då både volatiliteten och 

företagsstorleken förhåller sig till skuldsättningsgraden utifrån trade off-teorin. Tidigare 

forskning på andra marknader har även de visat på stöd för båda teorierna, exempelvis visar 

forskning av Singh och Kumar (2012) att trade-off teorin bäst förklarar kapitalstrukturen på den 

Indiska marknaden, medan forskning av Farhat, Cotei och Abugri (2006) på samma marknad 

finner stöd för pecking order-teorin. Resultatet visar på visst stöd för båda teorierna vilket gör att 

det inte med säkerhet går att säga att pecking order-teorin bäst förklarar större svenska företags 

kapitalstruktur. Studiens första hypotes kan därmed inte verifieras. Detta resultat kan jämföras 

med Fama och French (2002) resultat där forskarna identifierade områden som talade både för 

och emot de båda teorierna.   

 

4.3  Resultat av regressioner för de studerade branscherna 
Studiens andra hypotes utgår från att trade off-teorin och pecking order-teorin förklarar 

kapitalstrukturen olika bra beroende på vilken bransch som undersökts. Nedan presenteras 

resultatet av regressionsutskrifterna för de fyra undersökta branscherna.  
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4.3.1  Tillverkning 

Tabell 7. Betakoefficienter oberoende variabler - Tillverkning 

  

Lönsamhet 
 

 

Företagsstorlek 
 

Tillgångsstruktur 
 

Tillväxt 
 

Volatilitet 

 

Skuldsättningsgrad* 
 

 

-0,22337** 
 

0,04391** 
 

0,09493** 
 

-0,01871 
 

-0,34303** 

* Justerad förklaringsgrad för modellen är 0,30388 

** Signifikant på 5 % - nivån 

 

Regressionsutskriften över 370 observationer inom tillverkningsbranschen visar på en justerad 

förklaringsgrad för modellen på 30,4 %. Enbart den oberoende variabeln tillväxt visade sig vara 

icke-signifikant på 5 % signifikansnivå. Koefficienten framför lönsamhetsvariabeln är -0,223 

vilket innebär att det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad, när 

lönsamheten ökar så minskar företagens skuldsättningsgrad. Det negativa sambandet mellan 

dessa variabler innebär ett stöd för pecking order-teorin.  

 

Variabeln företagsstorlek har en koefficient på 0,044 vilket innebär att skuldsättningsgraden ökar 

något när storleken på företagen ökar. Detta observerade förhållande är, om än något svagt, ett 

stöd för trade off-teorin. Tillgångsstrukturen har en koefficient på 0,095. Även denna variabel 

påverkar alltså skuldsättningsgraden på så vis att när andelen materiella tillgångar av totala 

tillgångar ökar så ökar skuldsättningsgraden något, vilket talar för trade off-teorin. 

Volatilitetskoefficienten är -0,343, vilket innebär ett negativt samband mellan förändringen i 

avkastning och skuldsättningsgraden. Ju större förändringen i avkastningen är desto mindre 

skuldsätter sig företagen. Detta är i enlighet med trade off-teorin. Sammantaget kan det 

konstateras att resultatet visar på ett stöd för både pecking order-teorin och trade off-teorin i 

tillverkningsbranschen.  

 
4.3.2  Handel 

Tabell 8. Betakoefficienter oberoende variabler - Handel 

  

Lönsamhet 
 

 

Företagsstorlek 
 

Tillgångsstruktur 
 

Tillväxt 
 

Volatilitet 

 

Skuldsättningsgrad* 
 

 

-1,01829** 
 

0,02595** 
 

-0,18637** 
 

0,3523** 
 

-0,20168 

* Justerad förklaringsgrad för modellen är 0,56471 

** Signifikant på 5 % - nivån 



 24 

 

I branschen handel har 75 observationer undersökts och regressionsutskriften visar att modellen 

kan förklara variationen i skuldsättningsgraden till 56,5 %. De variabler som är signifikanta i 

modellen är lönsamhet, företagsstorlek, tillgångsstruktur och tillväxt. Volatilitet har däremot ett 

p-värde på över 5 % och är därmed inte signifikant. Resultatet visar på att koefficienten mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad är -1,018, vilket innebär ett negativt och nästan 

proportionerligt samband, som talar för pecking order-teorin. Vidare har tillgångsstrukturen en 

koefficient på -0,186 och tillväxten en koefficient på 0,352, även dessa variabler talar emot trade 

off-teorin. Variabeln företagsstorlek visar däremot på ett svagt positivt samband på 0,026, vilket 

talar för trade off-teorin. 

 

Då lönsamhet är den enda variabel där trade off-teorin och pecking order-teorin går emot 

varandra och denna variabel talar för den sistnämnda, skulle detta resultat kunna ses som ett 

tecken på att pecking order-teorin är den teori som främst förklarar skuldsättningsgraden hos 

handelsbranschen. Samtidigt finns en variabel, företagsstorlek, som ger signifikant stöd för trade 

off-teorin. Detta stöd är svagt, så även om det inte går att ge ett helt entydigt svar på vilken teori 

som bäst förklarar kapitalstrukturen inom handelsbranschen så finns starkast stöd för pecking 

order-teorin. 

 

4.3.3  Tjänster 

Tabell 9. Betakoefficienter oberoende variabler - Tjänster 

  

Lönsamhet 
 

 

Företagsstorlek 
 

Tillgångsstruktur 
 

Tillväxt 
 

Volatilitet 

 

Skuldsättningsgrad* 
 

 

-0,61637** 
 

0,03536** 
 

0,06494 
 

0,0971 
 

0,20554 

* Justerad förklaringsgrad för modellen är 0,21006 

** Signifikant på 5 % - nivån 

 

Inom branschen tjänster undersöks 180 företagsår och modellen har en förklaringsgrad på 21,1 

%. Lönsamhet och företagsstorlek är båda signifikanta på 5 % signifikansnivå medan 

tillgångsstruktur, tillväxt och volatilitet inte uppnår signifikans. Regressionsutskriften visar 

variabeln lönsamhet en negativ koefficient på -0,616. Enligt pecking order-teorin ska en ökning i 

lönsamhet leda till en minskad skuldsättningsgrad och detta negativa samband stämmer således 

överens med pecking order-teorin. Företagsstorlek visar på ett svagt positivt samband med 
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skuldsättningsgrad, där koefficienten är 0,035. I trade off-teorin finns ett positivt samband 

mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad, resultatet visar därmed på visst stöd för trade off-

teorin. Vilken av teorierna som bäst förklarar kapitalstrukturen hos tjänstebranschen är 

svårtolkat. Resultatet är tvetydigt där en variabel, lönsamhet, ger stöd för pecking order-teorin 

medan den andra variabeln, företagsstorlek, talar för trade off-teorin. 

 

4.3.4  Finansiell sektor 

Tabell 10. Betakoefficienter oberoende variabler – Finansiell sektor 

  

Lönsamhet 
 

 

Företagsstorlek 
 

Tillgångsstruktur 
 

Tillväxt 
 

Volatilitet 

 

Skuldsättningsgrad* 
 

 

-0,40381 
 

0,08068** 
 

2,37126** 
 

0,13792 
 

-0,53234** 

* Justerad förklaringsgrad för modellen är 0,62754 

** Signifikant på 5 % - nivån 

 

Regressionsanalysen av denna sektor är gjord på 120 observationer och ger en justerad 

förklaringsgrad på 62,8 %. Lönsamhet och tillväxt har en icke-signifikant påverkan på 

skuldsättningsgraden och kommer därför inte att analyseras vidare. Koefficienten för variabeln 

företagsstorlek är 0,081 och visar därmed på ett positivt samband mellan företagets storlek och 

skuldsättningsgraden. Detta positiva samband stödjer trade off-teorin. Sambandet mellan 

tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad är positivt med en koefficient på 2,371, vilket ger ett 

stöd för trade off-teorin. Volatiliteten har en koefficient på -0,532 vilket också ger ett stöd för 

trade off-teorin. De tre signifikanta variablerna ger alla ett entydigt resultat, trade off-teorin är 

den teori som bäst förklarar kapitalstrukturen i den finansiella sektorn.  
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4.3.5  Skillnader mellan branscher 
Tabell 11. Sammanställning signifikanta samband 

             Samband utifrån teorierna          Samband utifrån regressionsanalyserna 

             Pecking order- 

teorin 

Trade off-

teorin 

         Tillverkning Handel  Tjänster  Finans 

  Lönsamhet           - +          - - - Ej sign. 

  Företagsstorlek            +          + + + + 

  Tillväxt            -          Ej sign. + Ej sign. Ej sign. 

  Tillgångsstruktur            +          + - Ej sign.  + 

  Volatilitet            -          - Ej sign. Ej sign.  - 

(+) innebär att ett större värde på variabeln resulterar i en högre skuldsättningsgrad. (-) innebär att ett 

större värde på variabeln ger en lägre skuldsättningsgrad. Ej sign. innebär att variabeln inte är signifikant 

och således inte med statistisk signifikans påverkar skuldsättningsgraden. 

 

I tabell 11 ovan sammanställs de olika sambanden framför de oberoende variablernas 

koefficienter. I tabellen kan utläsas att det finns en skillnad mellan branscherna i vilka oberoende 

variabler som påverkar skuldsättningsgraden samt även en skillnad i hur dessa variabler påverkar 

skuldsättningsgraden.  

 

Lönsamhetsvariabeln är negativt korrelerad med skuldsättningsgraden i samtliga branscher 

förutom i finansbranschen där den ej är signifikant. Resultatet går helt emot trade off-teorin som 

säger att sambandet mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad borde vara positivt och visar 

istället på ett starkt stöd för pecking order-teorin. Det verkar finnas en viss skillnad mellan de 

olika branscherna eftersom lönsamhet inte har någon, eller alltför liten, påverkan på 

skuldsättningsgraden inom finansbranschen men påverkar skuldsättningsgraden för företagen 

inom de övriga branscherna. 

 

Företagsstorlek är den enda variabeln som är signifikant samt har samma positiva samband med 

skuldsättningsgraden över samtliga branscher. När storleken ökar så ökar även andelen skulder. 

Denna variabel visar inte på någon skillnad mellan de olika branscherna och visar ett starkt stöd 

för trade off-teorin i samtliga branscher. 
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Tillväxtfaktorn är endast signifikant inom handelsbranschen, där den har ett positivt samband 

med skuldsättningsgraden. En ökning i tillväxt innebär därmed att företagen inom 

handelsbranschen skuldsätter sig till en högre grad medan samma ökning i tillväxt för företag 

inom andra branscher inte påverkar deras skuldsättningsgrad. Detta samband går emot trade off-

teorin. Resultatet kan kontrasteras mot Lee et al. (2009) som i sin studie kommer fram till att 

tillväxten har den största påverkan på skuldsättningsgraden av alla undersökta faktorer. 

 

Tillgångsstruktur är den variabel som skiljer sig mest mellan de olika branscherna. Variabeln har 

en signifikant påverkan på samtliga branscher utom tjänstebranschen. För tillverkningsbranschen 

och finansbranschen är förhållandet mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad positivt, 

medan sambandet inom handelsbranschen är negativt. Ju större andel materiella tillgångar av 

totala tillgångar desto mer belånade är företag inom tillverkning och finans men desto mindre 

belånade är företagen inom handel. Huruvida detta resultat stödjer trade off-teorin eller inte blir 

därmed svårtolkat men det finns en tydlig skillnad mellan de olika branscherna. Detta styrker det 

resonemang som Titman (1984) har att tillgångsstrukturen är en viktig faktor i att urskilja 

skillnader i kapitalstruktur mellan branscher. Resultatet skiljer sig dock något från Titmans 

(1984) teori att skuldsättningsgraden skulle öka med andelen materiella tillgångar. I 

handelsbranschen minskar istället skuldsättningsgraden, kanske på grund av att snabbt omsatta 

tillgångar såsom lagervaror är svårare att ställa som säkerhet för lån än långvariga 

anläggningstillgångar. 

 

Volatilitetsvariabeln är ej signifikant inom branscherna handel och tjänster och inom dessa 

branscher går det inte att säkerställa att variabeln har någon påverkan på skuldsättningsgraden. I 

finansbranschen och tillverkningsbranschen finns det ett negativt och signifikant samband 

mellan volatiliteten och skuldsättningsgraden. Det erhållna resultatet tyder på att det finns en 

viss skillnad mellan branscherna i huruvida volatiliteten påverkar skuldsättningsgraden och 

dessutom finns ett visst generellt stöd för trade off-teorin. 

 

Det finns en skillnad i hur de olika variablerna påverkar skuldsättningsgraden beroende på 

branschtillhörighet. Tillgångsstruktur är den enda variabel som byter tecken mellan de olika 

branscherna vilket innebär att tillgångsstrukturens påverkan på skuldsättningsgraden är olika 

beroende på vilken bransch som undersöks. De övriga variablerna är signifikanta i vissa 

branscher men inte i andra, vilket innebär att deras påverkan på skuldsättningsgraden skiljer sig 
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mellan de olika branscherna. Företagsstorlek är den enda variabel vars påverkan på 

skuldsättningsgraden inte ändras mellan de olika branscherna.  

 

4.3.5.1  Teoriernas tillämpbarhet i olika branscher 

Vilken teori som på bästa sätt förklarar skuldsättningsgraden i respektive bransch är tvetydigt 

men resultatet visar på vissa skillnader mellan branscherna. Eftersom skuldsättningsgraden 

enligt pecking order-teorin enbart är beroende av variabeln lönsamhet kan det tolkas som ett stöd 

för teorin om de övriga oberoende variablerna inte är signifikanta.  

 

Tjänstebranschen är den bransch som uppvisar det tydligaste stödet för pecking order-teorin 

eftersom enbart två oberoende variabler är signifikanta, och dessutom är lönsamheten negativt 

korrelerad med skuldsättningsgraden. Variabeln företagsstorlek ger dock stöd för trade off-teorin 

men sammantaget visar resultatet på ett tämligen starkt stöd för pecking order-teorin i denna 

bransch. Finansbranschen är den bransch som uppvisar det tydligaste stödet för trade off-teorin. 

Delvis på grund av att variabeln lönsamhet ej är signifikant, delvis på grund av att samtliga 

signifikanta oberoende variabler dessutom har det enligt trade off-teorin förväntade sambandet 

med skuldsättningsgraden. I handelsbranschen finns tendenser till att pecking order-teorin är den 

teori som förklarar kapitalstrukturen på bästa sätt medan det i tillverkningsbranschen främst 

finns stöd för trade off-teorin. Resultaten från handelsbranschen och tillverkningsbranschen är 

dock väldigt tvetydiga gällande vilken teori som bäst förklarar skuldsättningsgraden. Detta 

eftersom båda dessa branscher i ännu större utsträckning än i finansbranschen och 

tjänstebranschen uppvisar stöd för båda teorierna.  

 

Sammantaget visar studien på skillnader i vilka faktorer som påverkar skuldsättningsgraden 

beroende på vilken bransch som undersöks, och därmed även skillnad mellan branscher över 

vilken av de två teorierna som bäst förklarar kapitalstrukturen. Då resultatet visar att det finns en 

skillnad i hur tillämpbara de två teorierna är när företagen delas in i deras respektive branscher 

och dessa branscher studeras var för sig, kan det alltså konstateras att det finns stöd för studiens 

andra hypotes (H2). 

 

Hall et al. (2000) har likt denna studie funnit en skillnad i vilka faktorer som påverkar 

skuldsättningsgraden hos företagen beroende på deras branschtillhörighet. Huvudsakligen visar 

dock tidigare forskning enbart på en skillnad i skuldsättningsgrad mellan branscher, men går inte 

in på exakt vad dessa skillnader beror på (Bhaduri, 2002; Öztekin, 2015). Andra har undersökt 
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skuldsättningsgraden utan att titta på branschfaktorn överhuvudtaget (Handoo & Sharma, 2014; 

Bulan & Yan, 2010), medan vissa enbart undersökt en enda bransch (Ahmed Sheikh & Wang, 

2011; Gupta, 1969). Därför finns det svårigheter med att jämföra resultatet för studiens andra 

hypotes med tidigare forskning i någon större utsträckning.   
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5  Konklusion 
I detta kapitel presenteras studiens slutsats samt en diskussion kring studiens trovärdighet. 

Vidare presenteras förslag för ytterligare forskning inom ämnet. 

 

5.1  Slutsats  
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilken av trade off- och pecking order-teorin som 

bäst förklarar kapitalstrukturen för större svenska företag, samt om någon skillnad mellan 

branscher kan urskiljas. 149 svenska börsnoterade företag har undersökts under åren 2009-2013, 

vilket gav totalt 745 observationer. En regressionsmodell med fem oberoende variabler har 

använts för att undersöka variationen i skuldsättningsgraden. 

 

När analysen görs på samtliga företag är lönsamheten negativt korrelerad med 

skuldsättningsgraden, vilket ger stöd för pecking order-teorin. Variablerna tillväxt och 

tillgångsstruktur uppvisar inget signifikant samband med skuldsättningsgraden, vilket även det 

styrker pecking order-teorins tillämpbarhet. Variabeln företagsstorlek är positivt korrelerad med 

skuldsättningsgraden, och variabeln volatilitet är negativt korrelerad med skuldsättningsgraden. 

Dessa två variabler tyder på att trade off-teorin bättre förklarar kapitalstrukturen. Då resultatet 

visar på stöd för både för och emot båda teorierna, kan det inte säkerställas vilken av teorierna 

som bäst förklarar kapitalstrukturen på samtliga företag.  

 

Resultatet från de olika branschernas regressioner visar att variabeln företagsstorlek har liten 

eller ingen variation mellan branscherna. Variablerna lönsamhet och tillväxt varierar från ett 

positivt till ett ej signifikant samband. Tillgångsstrukturens påverkan på kapitalstrukturen 

varierar från ett positivt samband i tillverknings- och finansbranschen, till ett negativt samband i 

handelsbranschen. Volatiliteten varierar från ett negativt samband i tillverknings- och 

finansbranschen, till ett ej signifikant samband i handels- och tjänstebranschen. Detta innebär att 

en skillnad mellan branscher kan urskiljas i 4 av 5 variabler. Teoriernas tillämpbarhet varierar 

även de mellan branscherna, där tjänstebranschen visat på starkt stöd för pecking order-teorin, 

medan finansbranschen visar stöd för trade off-teorin. Det finns därmed stöd för en skillnad i 

teoriernas tillämpbarhet beroende på branschtillhörighet. 
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5.2  Studiens trovärdighet 
Då denna studie är genomförd med hjälp av en kvantitativ metod ligger en stor del av studiens 

trovärdighet i hur insamlingen och behandlingen av data har gått till. (Saunders, Lewis & 

Thornhill 2012, s.274) I studien användes enbart sekundärdata som tillhandahållits av 

Företagsekonomiska Institutionen på Uppsala Universitet. Då dessa data rör historisk 

redovisningsdata, som är publik information, kan reliabiliteten på denna studie anses vara hög, 

och en upprepning av denna studie skulle med hög sannolikhet att ge samma resultat.  

 

Den undersökningsmodell som tillämpats i denna studie, multipel regression, har sedan tidigare 

använts av ett stort antal forskare inom området (Friend & Lang, 1988; Rajan & Zingales, 1996) 

och får anses tillförlitlig för att genomföra studiens syfte. Dock har viss kritik riktats mot just 

användandet av multipel regression vid undersökningar rörande kapitalstruktur, då bland annat 

Lee, Chang och Lee (2009) menar på problem så som multikollinearitet och att modellen inte tar 

hänsyn till fel i de oberoende variablerna, även kallat “error-in-variables problem”. De har 

istället använt modellen Multiple Indicators and Multiple Causes (MIMC) för att studera vad 

som påverkar kapitalstrukturen. Detta är en betydligt mer komplex modell, och då studien inte 

har haft multikollinearitetsproblem, var multipel regression en bättre passade modell för denna 

studie.  

 

De oberoende variabler som använts i studien av kan anses vara tillräckliga för att genomföra 

studiens syfte. Variablerna lönsamhet, företagsstorlek, tillgångsstruktur, tillväxt och volatilitet 

har använts i de flesta studier som tittat på förklarande variabler på företags kapitalstruktur. 

Vissa studier har valt att inkludera ytterligare variabler, så som unikhet (Titman & Wessels, 

1988), ålder på företaget (Bhaduri, 2002) och aktieavkastning (Yang et al., 2010). Dessa 

variabler saknade den tydliga teoretiska koppling som eftersträvats i denna studie, samtidigt som 

de fem variabler som används mer frekvent tillämpats i relevanta studier inom ämnesområdet. 

Då dessa variabler erhållit en förklaringsgrad i höjd med liknande studier, kan det anses vara 

tillräckligt för att uppnå önskad validitet.    

 

I studien delas de undersökta företagen in i fyra olika branscher: Tillverkning, handel, tjänster 

och finansiell sektor. Denna indelning gjordes framförallt baserat på dataaccess, då det ansågs 

nödvändigt att ha tillräckligt stora branscher för att kunna erhålla statistisk signifikans. Detta 

begränsar dock möjligheten att kunna statistiskt undersöka skillnader mellan de olika 

branscherna, då eventuella tendenser och samband endast kan studeras på ett mer deskriptivt 
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plan. En annan uppdelning hade kunnat möjliggöra detta, men då undersökningsmaterialet var 

begränsat till företag noterade på Stockholmsbörsen, skulle dessa branschindelningar leda till 

icke signifikanta resultat i de flesta av de studerade branscherna.  

 

För att studera företagens kapitalstruktur användes företagens totala skulder, istället för att dela 

upp dessa i lång- respektive kortfristiga skulder. Att utgå från totala skulder är enligt vissa 

forskare problematiskt, då det finns bevis för att lång- och kortfristiga skulder påverkas av olika 

faktorer, samt att dessa effekter till viss mån tar ut varandra (Hall et al., 2000; Bevan & Danbolt, 

2002). Dock gör de två teorierna som studerats ingen skillnad mellan de två formerna av 

belåning, vilket ledde till att denna uppdelning ansågs överflödig för att göra en tydlig teoretisk 

koppling, något som varit centralt i denna studie.  

 

Denna studie har funnit visst stöd för både pecking order- och trade off-teorin men ingen enskild 

teori kan ensam förklara de variationer i skuldsättningsgrad som observerats. Dessa teorier kan 

ses som förenklade modeller som beskriver till vilken grad ett företag skuldsätter sig. Ibland är 

de enkla modellerna de bästa, men ibland krävs mer intrikata modeller för att verkligen kunna 

förutse hur de faktiska förhållandena ser ut. Vissa menar på att de rådande teorierna är förlegade 

och förklarar inte på ett bra sätt hur de med ledande befattningar i företagen resonerar kring hur 

en optimal kapitalstruktur ser ut eller vilka faktorer som påverkar ledningen när de bestämmer 

nivån på företagets skuldsättningsgrad (Graham & Harvey, 2001). Kanske skulle en ny teori, 

som kombinerar trade off- och pecking order-teorin samt tar andra faktorer i beaktande, bättre 

kunna förklara de skillnader som studien har visat.  

 

5.3  Förslag på vidare forskning 
De empiriska data i den här studien analyserades med hjälp av en multipel regression, syftandes 

till att utröna vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Det finns dock andra modeller som 

har använts i forskning inom detta ämne. Det skulle vara intressant att studera området 

förslagsvis med hjälp den tidigare nämnda MIMC-modellen, i syfte att jämföra resultaten mellan 

studierna.  

 

Studien är baserad på kvantitativ sekundärdata. Även då en kvantitativ metod är vanligt i denna 

typ av studie, hade det även varit intressant att studera området med hjälp av en kvalitativ studie. 

En kvalitativ studie ger ofta forskarna bättre möjligheter att i större detalj undersöka specifika 

frågor, framför allt då subjektiva åsikter ska studeras. Denna typ av forskning har tidigare gjorts 
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i andra länder av Graham och Harvey (2001) och i liten utsträckning på svenska företag av 

Bancel och Mittoo (2004). En mer omfattande kvalitativ undersökning av de svenska 

företagsledningarna skulle klargöra om deras syn på kapitalstruktur är i linje med resultaten av 

vår studie. Om så är fallet skulle det möjligen kunna förklara de skillnader i vilka faktorer som 

påverkar kapitalstrukturen mellan branscherna som vår studie visar på. Till exempel skulle en 

förklaring kunna vara att företagsledarna är branschkonforma, det vill säga att de tittar mycket 

på andra företag inom samma bransch för att komma fram till en optimal kapitalstruktur. Detta 

är något som antytts i tidigare forskning av till exempel Hall et al. (2000) samt Harris och Raviv 

(1991) men saknar stöd i en kvalitativ studie gjord på svenska företag. 
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