
Stockholms universitet
Företagsekonomiska institutionen

Kandidatuppsats 10 poäng
VT 2006

Är kapitalstrukturens teorier 
verklighet?

En granskning av pecking order- och trade-offteorin i 
Sverige och Finland

Författare: Jacob Holmström Handledare: Tor Brunzell
                  Daniel Oppenheimer
                  Hanna Wäin



2

Sammanfattning

Finansieringslitteraturen tar upp betydelsen av att lägga upp sin kapitalstruktur på det sätt som 
gynnar företaget optimalt. Att finna den optimala kapitalstrukturen eftersträvas eftersom det 
sänker kapitalkostnaden och är en betydelsefull faktor i företagens framtida lönsamhet. 
Framförallt har två teorier, trade-offteorin och pecking orderteorin, nått allmän acceptans 
inom forskningen på detta område och ett flertal studier har genomförts på olika marknader 
runt omkring i världen för att undersöka teoriernas tillförlitlighet. Denna studie granskar dessa 
två teoriers tillämpbarhet på den svenska och finska marknadens företag, inför en stundande 
sammanslagning av de nordiska börslistorna.

Slumpmässigt har 60 företag som är noterade på Stockholmsbörsen och 60 företag från 
Helsingforsbörsen valts ut som föremål för studien, där empirin är hämtad ur företagens 
årsredovisningar. Hypoteser grundade i pecking orderteorins och trade-offteorins resonemang 
har ställts upp och de variabler som bestämmer kapitalstrukturen enligt teorierna har undergått 
en kvantitativ statistisk prövning. Variablernas signifikans har mätts via flera 
regressionsmodeller och resultaten visar att företagen skiljer sig länderna emellan.

Det visar sig att varken pecking orderteorin eller trade-offteorin på ett övertygande sätt kan 
förklara kapitalstrukturen i svenska eller finska börsnoterade bolag. Den enda egenskapen hos 
de svensknoterade bolagen som med säkerhet har betydelse för kapitalstrukturen är 
företagsstorleken. Vidare har företagens tillväxtmöjligheter med relativt stor sannolikhet 
betydelse för de svenska bolagens skuldsättning. För de finsknoterade bolagen är 
tillväxtmöjligheterna av störst betydelse för företagens belåning. 

Nyckelord:

Kapitalstruktur
Trade-offteorin
Pecking orderteorin
Skuldsättningsgrad
Nordisk börslista
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Abstract

Financing literature discusses the importance of striving for a capital structure which 
optimizes company opportunities. Finding the optimal capital structure lowers the cost of 
capital and determines future profitability. In particular, two theories have gained acceptance 
in capital structure research: the trade-off theory and the pecking order theory. The reliability 
of the theories has been examined in previous studies, in which data from different countries 
have been used. In the present study, the reliability of the trade-off theory and the pecking 
order theory on the Swedish and Finnish markets is tested, since a mutual share listing will be 
introduced in the near future.    

Company data from annual reports of randomly selected companies from the Swedish Stock 
Exchange and the Finnish Stock Exchange, 60 from each country, have been used in the 
quantitative study. Hypotheses were founded in the predictions of the trade-off theory and the 
pecking order theory and the significance of potential determinants of capital structure were 
determined through multiple regression analysis. The results indicate that the relevance of the 
examined determinants differ between Swedish and Finnish companies.

Neither the trade-off theory nor the pecking order theory can satisfyingly explain the capital 
structure of Swedish or Finnish companies. Company size is the only examined characteristic, 
which with high significance impacts the debt ratio of Swedish companies. Growth 
opportunities also significantly affect debt levels in Swedish companies, but to a less extent. 
The most important capital structure determinant among Finnish companies is growth 
opportunities.     
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1. Inledning och bakgrund

1.1 Inledning

Med en alltmer utbredd aktiemarknad, där intresset för aktier hos allmänheten blir allt större, 
ökar också trycket på företagen att de har noggrann uppsyn över sin nutida och framtida 
finansiering. Medierna talar om högkonjunktur och stigande aktiekurser vilket föranlett att 
många nya investerare har dykt upp på marknaden. Jakten på bättre avkastning är därmed mitt 
under sin högsäsong. Med tanke på dagens stora utbud av investeringsobjekt så är det dock en 
oerhört komplicerad uppgift att välja ut de aktier som både är säkra och samtidigt ger god 
avkastning. Många har lärt sig läxan efter nedgången som drabbade aktiemarknaden ett par år 
efter millennieskiftet. Investerare undersöker numera sina objekt än mer djupgående för att 
undvika att satsa sitt kapital på företag med uppblåsta förväntningar på framtida kassaflöden. 
För att bibehålla den goda börsutvecklingen kan en driftig aktivitet med att hitta perfekt 
balans i företagens kapitalstruktur vara berättigad, då förfarandet hur ett företag finansierar 
sina tillgångar kan ha kritiska effekter på hur den framtida utvecklingen av lönsamheten ser 
ut.

Under studier på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet har åtskilliga 
kurser givit insikt i hur företag rimligtvis bör behandla sin ägarstruktur. Ett flertal teorier talar 
om hur förhållandet mellan eget och främmande kapital påverkar företagsvärdet och därmed 
också aktiekursen. Valet av finansiering bör vara, och är enligt traditionella läror, en 
balansgång där en viss optimal mix kan uträknas och uppnås. 

Att identifiera företagens ultimata kapitalstruktur har varit en synnerligen omskriven process, 
där framför allt två teorier fått genomslag: den statiska trade-offteorin och den senare pecking 
orderteorin. Detta är två modeller som uppstått som bredare komplement till äldre 
företagsekonomisk forskning där man i hög grad fokuserade på att minimera den 
genomsnittliga kapitalkostnaden, även känd som WACC1. Teorierna bygger på skilda 
antaganden som inte överensstämmer helt med varandra, vilket kan tyckas underligt då båda 
anses reflektera verkligheten och dessutom har fått sådant genomslag.

1.2 Problembakgrund

När Franco Modigliani och Merton H. Miller publicerade sin berömda studie ”The cost
of capital, Corporation Finance and the Theory of Investment” 1958, så anses det också vara 
startskottet för forskning om att uppnå optimal kapitalstruktur. Modigliani och Miller påstod 
att fördelningen mellan aktie- och lånekapital inte hade någon effekt på det samlade 
företagsvärdet. Detta grundades på att om företaget och aktieägarna lånar ekonomiskt kapital 
på samma villkor så har det ingen betydelse vem som lånar. Detta antagande faller dock om 
företaget kan låna till en lägre kostnad än aktieägarna. Optimal kapitalstruktur definieras 
numera som ”den sammansättning av skulder och eget kapital som maximerar företagets 
värde samtidigt som dess kapitalkostnad minimeras”2. 

                                                
1 Weighted Average Cost of Capital
2 De Ridder, 2000, s. 154
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De propositioner som Modigliani och Miller formulerade talar för att i välfungerande 
kapitalmarknader spelar det ingen roll hur företagen lagt upp sin ägarstruktur, vilket skulle 
leda till att ledarna för finansiella beslut inte skulle bry sig om varifrån de fick sitt kapital. 
Sammansättningen av eget och främmande kapital skulle vidare variera slumpartat från 
företag till företag. Verkligheten visar dock att företag inom samma branscher tenderar att ha 
väldigt lika uppsättning av kapitalstruktur3. Detta innebär att kapitalstrukturen faktiskt är av 
större betydelse än vad Modigliani och Miller påstod.

Senare tillkom pecking orderteorin och trade-offteorin för att förklara hur företag bestämmer 
sin kapitalstruktur. Dessa två teorier har givits stort utrymme i finansieringslitteratur, försetts 
med en allmän acceptans och ingår dessutom i grundutbildningen på ekonomlinjen. De är
stöpta i en teoretisk form och teoriernas validitet på ett praktiskt plan är sällan något som 
förärats ett större utrymme. Det har med andra ord inte förekommit särskilt många praktiska 
exempel från verkligheten i litteraturen. Detta, tillsammans med att teorierna i huvudsak har 
tillkommit i USA, väcker ett intresse att undersöka huruvida dessa två allmänt godkända 
modeller faktiskt har signifikans på den nordiska aktiemarknaden. 

I och med sammanslagningen 2003 av Stockholmbörsen OM och finska börsen HEX, vilket 
senare även har kommit att inkludera Köpenhamnsbörsen, har OMX ett mål att skapa en 
nordisk börslista där förhoppningen är att småsparare ska tycka det är lika självklart att 
investera i grannländernas aktier som i hemlandets.4 Detta kommer leda till större konkurrens 
bland företagen när det gäller att locka investerare till deras verksamhet. Fler alternativ på 
aktiemarknaden kommer att leda till att företag som redan nu har en sviktande trend blir allt 
mer tvungna att jobba för att stärka sitt förtroende hos aktiesparare och långivare. Dessutom 
måste de företag som ligger i toppen bevisa att de är där för att stanna.

Frågan är om företagen på de nordiska marknaderna aktivt arbetar med sin kapitalstruktur, 
enligt de teorier som råder inom finansieringsforskningen, för att höja sin framtida förväntade 
avkastning och sitt framtida värde eller om företaget söker andra vägar, vilket skulle innebära 
att teorierna inte kan appliceras på den framtida gemensamma börsmarknaden. 

Den övervägande delen av den forskning som har gjorts angående företags kapitalstruktur har 
varit utförd på utländska marknader runtomkring i världen. Endast ett fåtal studier har 
inkluderat den svenska respektive finska marknaden. I och med att dessa utländska studier 
som har publicerats har genomförts under i många fall andra makroekonomiska 
förutsättningar än de på den nordiska marknaden och dessutom har gett skiftande resultat, 
finns det belägg för att vidare undersöka hur förhållandena faktiskt ser ut på den svenska och 
finska marknaden.

1.3 Frågeställning

Den övergripande frågeställning som studien ämnar besvara är följande:

 Är pecking orderteorin eller trade-offteorin tillämplig på den svenska eller finska 
marknaden?

                                                
3 Brealey och Myers, 2003, s. 489-515
4 www.dn.se
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Denna övergripande fråga är uppbackad av flera underliggande, operationaliserade frågor, 
vars största uppgift är att stegvis besvara huvudfrågan. Dessa operationaliserade frågor är:

 Vilka faktorer är av betydelse för svenska respektive finska företags kapitalstruktur?
 Till vilka av de två teorierna kan dessa faktorers påverkan på kapitalstrukturen 

anknytas?
 Finns det någon skillnad mellan hur svenska och finska företag lägger upp sin 

kapitalstruktur?

1.4 Syfte

Avsikten med denna studie är att undersöka om pecking orderteorin eller trade-offteorin kan 
relateras till kapitalstrukturen i företag som är noterade på den svenska respektive finska 
börsen. Insikt i detta kan vara värdefull för ett flertal intressenter. Liknande studier har främst 
genomförts av andra författare i andra regioner, där förutsättningarna för företagande har 
avvikit från de som gäller i Norden. Ett syfte med denna undersökning är därför att ytterligare 
utöka det empiriska material som har tagits fram för att utreda om pecking orderteorin eller 
trade-offteorin har stöd i data från svenska och finska företag. Det är rimligt att anta att de 
faktorer som har undersökts i tidigare studier tillmäts olika stor betydelse beroende på under 
vilka förutsättningar som datainsamlingen har skett. Därför kan eventuella skillnader i vilka 
faktorer som påverkar ett företags kapitalstruktur belysas i denna studie.        

Eftersom den svenska och finska börsen står inför en sammanslagning är det intressant att 
undersöka om företagen på dessa marknader skiljer sig åt med hänsyn till tillämpningen av 
trade-off- och pecking orderteorin. Syftet är att ta reda på om svenska och finska företag är så 
pass lika i sin kapitalstruktur som investerare anser och huruvida de följer de modeller som så 
länge har varit allmänt accepterade koncept för hur företag bör välja sin kapitalfördelning.

Om den framtida kapitalstrukturen i ett börsbolag kan prognostiseras med hjälp av en teori, 
bör detta vara av intresse för företagets samarbetspartners. Dess långivare kan förutse om 
företaget kommer att vilja utöka sina resurser med kapital som inte kräver särskilt hög 
avkastning, och i så fall i förväg förbereda de villkor som kan bli aktuella för beviljandet av 
nya lån. Konkurrerande långivare kan också ta fram mer förmånliga erbjudanden om de 
bedömer att företaget kan bli en lönsam kund. Investerare kan med stöd i teorin förutse om 
företaget planerar att göra nyemissioner och i så fall bedöma lönsamhetsutvecklingen för de 
nyemitterade aktierna. Om denna utveckling antas bli gynnsam kan investerare i god tid 
avsätta kapital för framtida aktieköp. Befintliga ägare kan också bedöma hur ett utökande av 
aktiekapitalet påverkar framtida utdelningar och om bättre avkastning kan erhållas genom 
andra placeringar.              

1. 5 Avgränsningar

Undersökningen avgränsas till att utreda vilken betydelse utvalda variabler har för 
kapitalstrukturen i svenska och finska börsnoterade bolag och till jämförelser mellan länderna, 
utan att närmare granska betydelsen av bransch eller företagsstorlek. Detta för att uppnå ett så 
pass allmängiltigt resultat som möjligt. Vidare avgränsas studien till att undersöka vilken 
inverkan de utvalda variablerna har haft på företagens kapitalstruktur under åren 2000-2004. 
Anledningen till att inte senare redovisade data har använts är att såväl svenska som finska 
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företag är skyldiga att utforma sina årsredovisningar från år 2005 och framåt enligt 
International Financial Reporting Standards (IFRS), vilket försvårar jämförelser med äldre 
data. Särskilt med avseende på hur anläggningstillgångar, nettoomsättning och resultat före 
finansiella poster redovisas, uppstår problem att jämföra med värden bokförda under tidigare 
tillämpade redovisningsprinciper. Av den anledningen omfattar undersökningen inte heller 
företag som redan tidigare än 2005 börjat använda sig av IFRS i sina årsredovisningar. Av 
liknande skäl inkluderas inte en undersökning av danska företag i uppsatsen. Jämförbarheten 
för dessa företags data försvåras eftersom de danska redovisningsprinciperna ändrades under 
den aktuella tidsperioden.

I enlighet med Fama och Frenchs studie5 avgränsas urvalet till att exkludera banker, 
försäkringsbolag och rena investmentbolag, vars kapitalstruktur i hög grad antas påverkas av 
faktorer som inte gäller för övriga företag, och som den valda regressionsmodellen inte är 
anpassad för att förklara. 

1.6 Disposition

Uppsatsen är upplagd enligt följande. I nästa avsnitt, avsnitt 2, redogörs för den metod som 
har tillämpats i denna studie. I avsnitt 3 ges en genomgång av teorierna pecking order och 
trade-off. Vidare görs en redogörelse för tidigare studier på området samt för vad dessa 
studier har kommit fram till. Slutligen beskrivs kortfattat OMX nordiska börslista. I avsnitt 4 
behandlas de hypoteser som ställs upp i samband med undersökningen och avsnitt 5 beskriver 
den teoretiska regressionsmodell som används i studien. En definition av de variabler som 
ingår i undersökningen ges i avsnitt 6, vartefter en beskrivning av hur analysen av data går till 
redovisas i avsnitt 7. Uppsatsen fortsätter med avsnitt 8 och 9, i vilka resultaten respektive en 
analys av resultaten presenteras. Avsnitt 10 redogör för de slutsatser som dras utifrån studiens 
resultat och avsnitt 11 innefattar en diskussion. Denna diskussion omfattar bland annat ett
resonemang kring reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt förslag på vidare forskning.

2. Metod

För att kunna besvara de frågeställningar som är av intresse för denna studie och för att kunna 
uppnå undersökningens syfte är det viktigt att använda en lämplig metod. Nedan ges en 
redogörelse för olika forskningsstrategier samt för vilken forskningsstrategi och 
undersökningsdesign som har tillämpats i denna undersökning. I avsnittet 
undersökningsdesign behandlas tillvägagångssätt, urvalsstrategi och metod för datainsamling. 

2.1 Forskningsstrategier

Två forskningsstrategier som ofta skiljs åt inom vetenskapsteorin är kvantitativ och kvalitativ 
forskning. De främsta skillnaderna mellan dessa båda forskningsstrategier gäller 
kunskapsteoretiska och ontologiska uppfattningar, det vill säga vad som bör räknas som 
kunskap och hur verkligheten ser ut, samt kopplingen mellan teori och praktik.

De kvantitativa forskarna sägs vanligtvis ha en positivistisk syn på vetenskap, vilket innebär 
att naturvetenskapliga forskningsideal tillämpas även inom samhällsvetenskapen. Följden av 

                                                
5 Fama och French, 2002, s.8
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detta blir att kvantitativa forskare till stor del mäter olika företeelser och beskriver dem med 
hjälp av siffror och mått. De kvalitativa forskarna å andra sidan tillämpar i regel ett 
tolkningsperspektiv i sin forskning, vilket betyder att de försöker tolka olika företeelser.6

Med hänsyn till uppfattningen om verkligheten har i allmänhet de kvantitativa forskarna en 
objektivistisk syn, vilket innebär att både naturvetenskapliga och sociala företeelser anses 
förekomma i form av yttre fakta som människan inte kan påverka. Kvalitativa forskare har 
istället en konstruktionistisk syn på verkligheten, vilken går ut på att verkligheten är något 
som människan själv har skapat och ständigt fortsätter att skapa.7

Gällande kopplingen mellan teori och praktik kan slutligen sägas att de kvantitativa forskarna 
i huvudsak tillämpar en deduktiv ansats i sin forskning . Detta innebär att forskaren utgår från 
redan befintliga teorier och med hjälp av en eller flera hypoteser testar dessa teorier empiriskt. 
Kvalitativa forskare tillämpar i allmänhet en induktiv ansats, vilket innebär att teorin skapas 
som en direkt följd av forskningen.8 Den deduktiva ansatsen innehåller även ofta ett inslag av 
induktion, då forskaren gör en återkoppling mellan de empiriska resultaten och den 
existerande teorin. På samma sätt omfattar den induktiva processen ofta ett inslag av 
deduktion. Detta då den kvalitativa forskaren i vissa lägen vill pröva sina teorier och se under 
vilka betingelser som teorierna är hållbara.9

2.2 Val av forskningsstrategi

I denna studie har i huvudsak en kvantitativ forskningsstrategi tillämpats. Den 
kunskapsteoretiska uppfattningen är till stor del av positivistiskt slag, vilket innebär att ett 
naturvetenskapligt forskningsideal har tillämpats. För att undersöka vilken teori, pecking 
order eller trade-off, som stämmer bäst överens med svenska och finska börsnoterade företags 
kapitalstrukturer görs en rad beräkningar. Siffror och mått används för att undersöka vilka 
faktorer som är av betydelse för kapitalstrukturen, samt på vilket sätt faktorerna är av 
betydelse. Ett positiviskt synsätt på vetenskap, anses vara lämpligare att tillämpa i denna 
studie än ett kvalitativt synsätt. Detta då sambandet mellan svenska och finska företags 
kapitalstruktur och diverse faktorer tydligare beskrivs med hjälp av matematiska ekvationer 
än med hjälp av en sammanställning av kvalitativa data från exempelvis intervjuer. Vidare har 
andra författare på området, i princip uteslutande, använt sig av ett kvantitativt synsätt i sina 
studier, vilket underlättar jämförelser. 

Studien är i huvudsak beskrivande. Någon djupare kvalitativ tolkning av enskilda företags 
tillämpning av pecking order eller trade-off, och varför i så fall dessa teorier appliceras, görs 
inte. Däremot görs en jämförelse mellan resultaten för de svenska respektive finska 
börsnoterade företagen, samtidigt som förklaringar till möjliga likheter och skillnader 
diskuteras. Att beskriva, snarare än att ge en djupare förståelse av, hur kapitalstrukturen 
påverkas av diverse faktorer anses vara av ett mer betydande intresse i denna studie då målet 
är att undersöka vilken av två teorier, pecking-order eller trade-off, som kan tillämpas på den 
svenska respektive finska marknaden.

                                                
6 Bryman, 2002, s. 33-36
7 Bryman, 2002, s. 35
8 Bryman, 2002, s. 35
9 Bryman, 2002, s. 20-22
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Resultaten från undersökningen är inte företagsspecifika. Istället för att djupstudera ett eller 
ett fåtal företag, enligt kvalitativa tillvägagångssätt, studeras en mängd företag. Detta för att 
göra en bredare studie och på så sätt möjliggöra en generalisering av undersökningsresultaten. 
En generalisering bedöms vara mer intressant än en djupstudie i detta fall då studien inriktar 
sig på hela den svenska och finska marknaden, som består av många företag.

Synen på kopplingen mellan teori och praktik är främst av deduktivt slag men rymmer även 
ett inslag av induktion i återkopplingen mellan teori och praktik. Ytterligare ett inslag av 
induktion förekommer, då fler modeller än den teoretiska modell som fungerar som startpunkt 
behandlas i undersökningen. Med utgångspunkt i befintliga teorier och studier formuleras, 
enligt kvantitativa bruk, ett antal hypoteser, vars giltighet verifieras i undersökningen. De 
empiriska resultaten från undersökningen jämförs sedan med redan befintliga teorier och 
resultat från andra studier på området. Tanken är att komma fram till om 
undersökningsresultaten bidrar till, stärker eller rentav strider mot existerande teorier och 
studier.

2.3 Undersökningsdesign

Den undersökningsdesign som tillämpas i denna studie kan liknas vid en tvärsnittsdesign, i 
form av en sekundäranalys. För att uppnå studiens syfte har sekundära källor, det vill säga 
redan existerande material, använts. Nedan ges en beskrivning av tillvägagångssättet i 
undersökningen, vilken urvalsstrategi som har applicerats samt hur datainsamlingen har gått 
till.

2.3.1 Tillvägagångssätt

För att ta reda på om svenska och finska företag följer pecking-orderteorin eller trade-
offteorin då de bestämmer sin kapitalstruktur studeras ett urval företag från respektive lands 
marknad. Närmare bestämt studeras 60 svenska och 60 finska företag som är noterade på 
Stockholmsbörsens A- och O-lista respektive på Helsingforsbörsens Main- I- och NM-lista. 

För att komma fram till resultatet beträffande vilka faktorer som påverkar företagens 
kapitalstruktur, samt på vilket sätt dessa faktorer påverkar kapitalstrukturen, undersöks flera 
multipla regressionsmodeller enligt minsta kvadratmetoden. Regressionsmodellerna består av 
en beroende variabel, ett intercept och flera oberoende variabler och förhoppningen är att 
finna signifikanta samband mellan den beroende och de oberoende variablerna. Utgångspunkt 
tas i en teoretisk modell, som definieras i uppsatsens teoridel, men även andra modeller 
undersöks. Hur dessa modeller skapas beskrivs närmare i avsnitt 7, Analys av data. Meningen
med att testa flera modeller är att öka chanserna till att hitta den modell som bäst beskriver 
sambandet mellan företagens kapitalstruktur och de oberoende variablerna. Den beroende 
variabeln utgörs av ett skuldmått, som representerar kapitalstrukturen hos företagen, och de 
oberoende variablerna utgörs av en rad mått som enligt teorier och tidigare studier har visat 
sig vara av betydelse för ett företags kapitalstruktur. För att identifiera den mest signifikant 
förklarande regressionsekvationen testas olika kombinationer av de oberoende variablerna 
liksom olika former av samband; linjära samband, kvadratiska samband och en kombination 
av dessa. Regressionsmodellerna analyseras med hjälp av statistikprogrammet Minitab.

De mest optimala regressionsekvationerna presenteras i resultatavsnittet i studien. Den allra 
mest optimala modellen är sedan föremål för en stabilitetskontroll. I denna stabilitetskontroll 
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kontrolleras regressionsekvationens hållbarhet genom att använda samma kombination av 
oberoende variabler som tidigare fast med andra beroende variabler, även dessa i form av 
olika skuldmått. Sammanlagt används fem beroende variabler i syfte att kontrollera 
ekvationens stabilitet.

2.3.2 Urvalsstrategi

De svenska och finska företagen som ligger till grund för denna undersökning har valts ut 
med hjälp av ett slumpmässigt urval. Ett slumpmässigt, snarare än ett icke-slumpmässigt, 
urval har använts för att göra det möjligt att dra slutsatser om hela populationen svenska 
respektive finska börsnoterade företag, det vill säga alla företag som är noterade på 
Stockholmsbörsens A- och O-lista respektive Helsingforsbörsens Main-, I- och NM-lista. 
Genom att använda ett slumpmässigt urval kan undersökningsresultatet beträffande 
sambandet mellan företagens kapitalstruktur och de oberoende variablerna med andra ord 
generaliseras till respektive börs. Det slumpmässiga urval som används i undersökningen 
skapas genom att dra ett stickprov från den ursprungliga populationen bestående av alla 
börsnoterade bolag på ovannämnda svenska och finska listor.

Stockholmsbörsens A-respektive O-lista innehåller ett stort antal företag och företagen på 
dessa listor besitter en huvudsaklig skillnad. Denna innebär att företagen på A-listan oftast är 
större och mer etablerade än företagen på O-listan. För att få ett representativt resultat som 
gäller företag på både A- och O-listan på Stockholmsbörsen komponeras stickprovet genom 
att ta med lika många företag från A-listan som från O-listan, vilket innebär 30 företag från 
varje lista. Då Helsingforsbörsens Main-lista består av många fler företag än I- och NM-listan 
slås alla företag på dessa listor ihop och 60 företag väljs direkt ut från denna sammanslagna 
lista.

Det slumpmässiga urvalet görs genom att numrera företagen i varje urvalsgrupp från siffran 
ett och uppåt, beroende på hur många företag som finns i respektive grupp. Företagen 
numreras enligt den ordning som de står i på börsernas hemsida på Internet10. En 
slumptalsgenerator från Internet11 används sedan för att generera det önskade antalet företag 
från varje urvalsgrupp. De företag vars siffra stämmer överens med de siffror som slumpas 
fram av slumptalsgeneratorn ingår i det stickprov som undersöks i studien.

2.3.3 Datainsamling

Som nämndes i inledningen till avsnittet undersökningsdesign är denna undersökning baserad 
på datamaterial från sekundära källor. För att samla in de data som behövs för att uppfylla 
undersökningens syfte har företagens årsredovisningar från respektive företags hemsida på 
Internet använts. Från dessa årsredovisningar har diverse siffror hämtats för att kunna beräkna 
de beroende och oberoende variablerna. I avsnitt 6, Definition av variabler, ges en närmare 
beskrivning av hur dessa beroende och oberoende variabler definieras.

                                                
10 www.omxgroup.com
11 www.ling.gu.se:8000/utils/slump-index.html
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3. Teori

Detta kapitel inkluderar en genomgång av tidigare studier och teorier som har gjorts inom 
forskning på området som avgränsas av vårt syfte. Detta är studier som anses relevanta att 
kortfattat beskriva och sedan förklara mer ingående för att få en bredare teoretisk bas i ämnet. 
Dessa teorier och studier ligger till grund för hur denna undersökning är upplagd. Avsnittet 
innehåller genomgående redovisningar av de två grundläggande kapitalstruktursmodellerna 
och information om den aktuella sammanslagningen av de nordiska börserna.

3.1 Trade-offteorin

I en ekonomi med betydande skattesköld, där lån uppmuntras genom att räntekostnader är 
avdragsgilla, kan företag tjäna på en hög belåningsgrad. Detta eftersom en stor del av vinsten 
därmed inte utsätts för företagsbeskattning. Kombinerat med avsevärda kostnader för 
obestånd får denna skattesköld från ett finansieringsperspektiv betydelse för hur ett företag 
bör värderas. Obeståndskostnader är de kostnader som på engelska benämns ”cost of financial 
distress”. Förutom direkta obeståndskostnader, representerade av olika finansiärers rätt till 
vad som återstår av företagskapitalet om företaget inte kan betala tillbaka lånen, samt 
eventuella kostnader som uppstår i samband med juridiska problem, tillkommer de indirekta 
obeståndskostnaderna. Dessa utgörs bland annat av samarbetssvårigheter med leverantörer 
och misstro från kunder, som tvivlar på ett företag med dåliga framtidsutsikter. Även lovande 
projekt som företaget måste avstå från på grund av att dess finansiärer hellre ser att företaget 
sparar pengar räknas till de indirekta obeståndskostnaderna.

Med detta resonemang som utgångspunkt betonas i trade-offteorin skattesköldens och 
obeståndskostnadernas betydelse. Teorin föreskriver att företagets riktiga värde utgörs av 
värdet på företaget om det finansierade hela sin verksamhet med eget kapital, adderat till 
skattesköldens nuvärde, minus nuvärdet av kostnaden för obestånd. Vidare förutspår teorin att 
företagets optimala kapitalstruktur uppnås då nuvärdet av ytterligare skattelättnader, som 
uppstår på grund av högre belåning, är lika stort som nuvärdet av ökningen i kostnaden för 
obestånd.12

Teorin om agentkostnader har knutits till trade-offteorin. Agentkostnaderna menas vara en av 
de krafter som tar värde från företaget och teorins praktiska betydelse är att företaget i sitt val 
av kapitalstruktur bör eftersträva att motverka finansiering som leder till att agentkostnaderna 
uppstår. Teorin utgår ifrån att företagsledningen tenderar att förvalta eget kapital på ett sätt 
som inte gagnar företagsvärdet eller aktieägarnas intressen, om ledningen inte på något sätt 
övervakas i sitt beslutsfattande. I en teoristudie, som har kommit att bli betydelsefull i 
empiriska prövningar av trade-offteorin, redogjorde Michael Jensen för de fördelar som ett 
företag erhåller genom att finansiera sin verksamhet med skulder. Då verksamheten 
finansieras med skulder involveras ytterligare en intressent, långivaren, i bevakningen, vilket 
motverkar att agentkostnader uppstår i företag med stora positiva kassaflöden.13 Hur företaget 
finner sin optimala kapitalstruktur är dock svårt att fastställa med hjälp av trade-offteorin, 
eftersom det exempelvis är svårt att uppskatta nuvärdet av obeståndskostnaderna, framförallt 
de indirekta.

                                                
12 Berens och Cuny, 1995, s. 1185
13 Jensen, 1986, s. 3-4
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3.2 Pecking orderteorin

Problemet med asymmetrisk information om ett företags verkliga värde kan leda till att 
investerare bildar sig en uppfattning angående företagets situation som avviker från 
företagsledningens. Företagsledningen, som har fullständig insyn i företagets verksamhet, är i  
bättre position att bedöma hur väl priset på nyemitterade aktier överensstämmer med det 
rimligaste marknadspriset. Detta kan innebära att det utsatta priset leder till ogynnsamma 
tolkningar om vad företagets aktier egentligen är värda. Investerare kan med sin ofullständiga 
bild av företaget tro att de betalar ett för högt pris och som följd sjunker aktiekursen genom 
minskande efterfrågan. Omvänt kan investerarna misstro företagets framtida potential i sådan 
utsträckning att de nyemitterade aktierna måste säljas till ett orimligt lågt pris. I så fall avstår 
företagsledningen från nyemissionen på grund av att intäkterna blir oacceptabelt låga. 
Eftersom det vore riskabelt för företaget att i detalj informera potentiella investerare om sitt 
dagliga läge och framtida tillväxtmöjligheter, vilket skulle kunna gynna konkurrenterna på 
företagets bekostnad, är det nödvändigt för företaget att bibehålla asymmetrin i den 
tillgängliga informationen. I båda ovannämnda situationer gällande nyemission är det därför 
gynnsammare för företaget att i möjligaste mån öka det totala kapitalet genom ökad belåning. 

Stewart Myers tog fasta på ovanstående resonemang och resultat från tidigare studier då han 
formulerade pecking orderteorin för finansieringsbeslut. Enligt denna teori finansierar ett 
företag i första hand sin verksamhet med hjälp av den egna kassan. Aktieutdelningar anpassas 
till rådande behov och möjligheter som kräver nya investeringar. Eventuellt överskott används 
till att betala av lån eller placeras i likvida tillgångar. Skulle företaget behöva mer kapital än 
vad det kan uppbringa på egen hand, är banklån den bästa finansieringsmetoden, följt av 
obligationer eller konvertibler och endast som sista utväg bör en nyemission göras. Ett företag 
har enligt pecking orderteorin ingen optimal kapitalstruktur14.

3.3 Teoriernas implikationer

Trade-offteorin och pecking orderteorin utgör basen för förutsägelser om hur förändringar i 
företagets egenskaper kommer att påverka dess kapitalstruktur. Teoriernas implikationer på 
kapitalstrukturen sammanfattas i Tabell 1 nedan.

Enligt trade-offteorin bör företagets skuldsättningsgrad öka med ökad lönsamhet för att 
motverka agentkostnader och utnyttja möjligheter till skattelättnader. Hög påtaglighet i 
tillgångarna leder också till en hög andel skulder, eftersom obeståndskostnaderna anses 
minska om tillgångarna kan antas ha en bred avsättningsmarknad. Goda tillväxtmöjligheter 
innebär att företaget primärt finansierar sin verksamhet med eget kapital, eftersom 
avkastningen på nya investeringar bedöms bli låg. Detta innebär att nuvärdet av en 
skattesköld som skyddar företagets del av avkastningen också är lågt.15 Företagets storlek 
anses vara positivt korrelerad med skuldsättningsgraden, eftersom etablerade företag bör löpa 
mindre risk att hamna på obestånd. Omvänt följer av trade-offteorin att volatilitet är negativt 
korrelerad med skuldsättning, eftersom högriskföretag med högre sannolikhet kan antas 
hamna på obestånd.16

                                                
14 Myers, 1984, s. 581-588
15 Goedhart, et al., 2005, s. 490
16 Fama och French, 2002, s.8
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Pecking orderteorins förutsägelser för hur företagets egenskaper påverkar kapitalstrukturen 
motsäger i vissa fall vad som kan härledas från trade-offteorin. Ett lönsamt företag har 
exempelvis enligt pecking orderteorin ingen anledning att ta nya lån, utan bör i stället 
finansiera sin verksamhet med sitt kassaöverskott17. Företagsstorlek anses vara negativt 
korrelerad med skuldsättningsgrad, då det antas att stora företag tenderar att förmedla mer 
information om sin verksamhet till investerare än små företag. Således begränsas inte stora 
företag i samma utsträckning av asymmetrisk information i val mellan ökad belåning och 
nyemission.18 Avseende effekten av volatilitet och tillväxtmöjligheter överensstämmer 
pecking orderteorins implikationer med trade-offteorins, men av andra anledningar. Nya 
investeringar bör främst bekostas med egna reserver. Om skulderna ökar, stiger risken att 
långivare misstycker till nyinvesteringar och företag som planerar att expandera verksamheten 
bör därför ha låg skuldsättningsgrad.19 Eftersom ett företag med hög volatilitet i resultatet 
riskerar att snabbt urholka sina egna reserver, bör volatilitet vara negativt korrelerat till 
skuldsättningsgraden.20

Tabell 1. Implikationer enligt trade-offteorin och pecking orderteorin

Egenskap Korrelation med 
skuldsättning enligt trade-

offteorin

Korrelation med 
skuldsättning enligt pecking 

orderteorin
Lönsamhet + -

Storlek + -
Påtaglighet + Ingen

Tillväxt - -
Volatilitet - -

3.4 Empiriska prövningar av trade-offteorin

De förutsägelser som trade-offteorin gör angående olika företags agerande gällande 
kapitalstrukturen har prövats empiriskt med varierande resultat. Företagsdata för svenska 
onoterade bolag, insamlade under 1990-talet, användes i en studie av Song från 2005. 
Påtaglighet visade sig ha ett starkt positivt samband med skuldsättningsgrad, vilket ger stöd åt 
teorin. Vidare kunde författaren påvisa ett positivt samband mellan företagsstorlek och total 
skuld. Däremot var sambandet mellan storlek och långfristig skuld svagt negativt, men inte 
signifikant. Dessutom kunde Song inte visa att det fanns något negativt samband mellan vare 
sig tillväxtmöjligheter eller volatilitet och skuldsättningsgrad.21 I en studie omfattande data 
från 59 finska bioteknikföretag lyckades Tahvanainen endast finna visst stöd för att 
påtaglighet är positivt korrelerat med skuldsättningsgrad.22

                                                
17 Goedhart, et al., 2005, s. 491
18 Rajan och Zingales, 1995, s.1444
19 Rajan och Zingales, 1995, s.1444
20 Fama och French, 2002, s.8
21 Song, 2005, s. 18-19
22 Tahvanainen, 2003, s. 48-49
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Huang och Song undersökte 2003 data från över 1000 kinesiska företag. I studien kopplar de 
ökningar i företagsstorlek och påtaglighet till ökad skuldsättningsgrad, och ger därmed trade-
offteorin rätt i dessa avseenden. Däremot drar författarna en överraskande slutsats: volatilitet 
är positivt korrelerat till skuldsättning. Detta resultat är inte förenligt med teorins
implikationer, eftersom det antyder att högre obeståndsrisk är förenligt med relativt höga 
skulder.23    

Fama och French publicerade 2002 en studie med en omfattande bearbetad datamängd. De 
fann att teorin inte kan förklara varför företag med god lönsamhet tenderade att ha låg 
skuldsättningsgrad, eftersom detta borde borga för en mindre värdefull skattesköld, samt 
mindre kontrollmöjligheter från långivare och således högre agentkostnader.24

Rajan och Zingales jämförde 1995 kapitalstrukturen i företag från dåvarande G7-länderna; 
USA, Storbritannien, Japan, Italien, Frankrike, Tyskland och Kanada, och utredde hur den 
berodde av olika redovisningsdata. I studien bekräftas, för alla undersökta länder utom 
Tyskland, att det kan finnas en vilja att motverka agentkostnader genom belåning i stora 
företag, men samtidigt kan trade-offteorin inte motivera samband mellan lönsamhet och låg 
belåningsgrad.25

Wald påvisade i en studie ett positivt samband mellan påtaglighet och belåningsgrad, vilket 
ger stöd åt trade-offteorin. Han visade även att det i de flesta undersökta länder finns ett 
positivt samband mellan företagsstorlek och belåningsgrad, vilket åter kan ses som en vilja att 
motverka agentkostnader i företagen.26 Titman och Wessels fann i en annan undersökning 
inget samband mellan påtaglighet och skuldsättningsgrad, vilket motsäger trade-offteorin. 
Däremot finns det enligt studien ett samband mellan företagets storlek och skuldsättningsgrad, 
då skuldsättningsgraden baseras på företagets marknadsvärde. Detta skulle därmed vara ett 
stöd för teorin. Författarna hävdar dock att sambandet är tvetydigt och att man inte ska dra för 
långtgående slutsatser om dess betydelse.27

Marsh genomförde 1982 en studie, i vilken data från 748 brittiska företag analyserades. I 
denna studie påvisade han ett positivt samband mellan påtaglighet och skuldsättningsgrad och 
fann samma koppling mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad. Båda dessa resultat ger 
stöd åt trade-offteorin. Däremot fann Marsh inget signifikant samband mellan lönsamhet och 
kapitalstruktur, som enligt teorin borde vara positivt.28   

3.5 Empiriska prövningar av pecking orderteorin

Song fann ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad, vilket är vad som 
förväntas enligt pecking orderteorin. Som tidigare nämnts fanns dock inget negativt samband 
mellan tillväxtmöjligheter eller volatilitet och skuldsättningsgrad, vilket således inte heller 
pecking orderteorin kan förklara.29 Tahvanainens kunde även i sin studie finna belägg för att 
lönsamhet är negativt korrelerat med skuldsättningsgrad.30 Samma slutsats återfinns hos 
                                                
23 Huang och Song, 2003, s. 14
24 Fama och French, 2002, s.22
25 Rajan och Zingales, 1995, s.1447
26 Wald, 1999, s.182
27 Titman och Wessels, 1988, s. 14
28 Marsh, 1982, s. 136-137
29 Song, 2005, s.19
30 Tahvanainen, 2003, s. 47
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Huang och Song, vars undersökning dock inte heller med pecking orderteorin kan förklara 
varför volatilitet är positivt korrelerat till skuldsättningsgrad.31

Fama och French fann också stöd för att företag med god lönsamhet väljer en lägre 
skuldsättningsgrad. Vidare konstaterar författarna att detta även tenderar att gälla för företag 
med goda tillväxtmöjligheter samt att det finns ett negativt samband mellan företagens storlek 
och skuldsättningsgrad. Författarna förklarar detta med att stora företag troligen har 
förhållandevis låg volatilitet i sina resultat. Däremot dras i studien en slutsats som inte är 
förenlig med pecking orderteorin; små tillväxtföretag med låg skuldsättningsgrad tenderar att 
göra nyemissioner, även om teorin förutspår att sådana företag snarare bör vara intresserade 
av kapitalökningar i billigare och säkrare former.32     

Rajan och Zingales fann att deras approximerande variabler för tillväxtmöjligheter, lönsamhet 
och påtaglighet, var kopplade till kapitalstruktursförändringar på ett sätt som stöder pecking 
orderteorins förutsägelser. Däremot var företagets storlek positivt korrelerad till dess 
skuldsättningsgrad, vilket teorin svårligen kan förklara. Rajan och Zingales slutsatser gäller i 
stora drag för företag från samtliga G7-länder. Ett nämnvärt undantag är Tyskland, där 
kopplingen mellan storlek och kapitalstruktur visserligen ligger mer i linje med pecking 
orderteorins föreskrifter än i de övriga länderna, men där lönsamhet i gengäld är förenligt med 
hög skuldkvot.33

I Walds studie dras slutsatsen att lönsamhet har ett negativt samband med företagets vilja att 
belåna sig. I denna styrks dessutom resonemanget att tillväxtmöjligheter är negativt 
korrelerade med belåningsgrad, samt att belåningsgraden tenderar att minska i tyska företag i 
takt med att storleken ökar.34 Titman och Wessels påvisade ett negativt samband mellan 
lönsamhet och skuldsättningsgrad. Däremot kunde de inte finna något stöd för att volatilitet i 
rörelseresultat eller tillväxtmöjligheter skulle påverka företagets kapitalstruktur, vilket således 
motsäger pecking orderteorin.35

I Marshs studie finner teorin inget stöd alls. Den implikation som överlag tycks ha stämt bäst 
med faktiska förhållanden, ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad, 
kan inte påvisas i Marshs undersökning. Dessutom kan teorin inte förklara den positiva 
kopplingen mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad.36

3.6 OMX nordiska Börslista

Den 2 oktober 2006 kommer svensk-finska OMX, som redan äger flera av börserna i Norden 
såväl som samtliga börser i Baltikum och driver norra Europas största integrerade 
värdepappersmarknad, att sammanställa alla noterade bolag på den svenska, finska och 
danska börsen i en gemensam börslista. Bolagen ges därmed en större möjlighet att jämföras 
med varandra och bildar tillsammans ett större utbud för investerare, som redan nu ser 
nordiska marknaden som en enhet. OMX kommer att bli den femte största börsen i Europa 

                                                
31 Huang och Song, 2003, s. 14
32 Fama och French, 2002, s.22
33 Rajan och Zingales, 1995, s. 1447
34 Wald, 1999, s.181
35 Titman och Wessels, 1988, s. 15
36 Marsh, 1982, s. 136
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och med sammanslagningen hoppas företaget skapa en högre likviditet hos de noterade 
bolagen. 37

De noterade företagen kommer att delas in efter marknadsvärde i tre olika listor: Large Cap 
för företag med marknadsvärden över en miljard euro, Mid Cap med företag som värderas 
mellan 150-999 miljoner euro och Small Cap för företag med marknadsvärden under 150 
miljoner euro. Listorna kommer dessutom att delas in i olika sektorer. Målet är en effektivare 
börs, med regler som är lika för alla och som skapar en ökad överskådlighet mellan företagen. 
Detta kommer dock att leda till att många företag kommer att kriga om utrymmet i media och 
om att hamna på analytikernas skrivbord. Sammanslagningen kommer att leda till både 
fördelar och nackdelar för de nordiska företagen. Det gäller för företagen att utnyttja 
fördelarna med den nya situationen för att inte tappa mark. En hög marknadsvärdering under 
hösten 2006 kan innebära mer än på väldigt länge, varför det är av stor vikt att skapa en så 
effektiv kapitalstruktur som möjligt för att uppnå det marknadsvärde som företaget önskar 
erhålla38.

OMX diskuterar också att ingå ett samarbete med Oslobörsen, som än så länge ställer sig 
avvikande39.

4. Hypoteser

I denna del har hypoteser ställts upp med hänsyn till pecking orderteorin och trade-offteorin. 
Hypotesernas tillförlitlighet bör undersökas för att nå framgång med studiens syfte. De 
förutsägelser som tas upp djupare i 3.3, Teoriernas implikationer, fungerar som utgångspunkt 
för de antaganden som studien ämnar examinera på den svenska respektive finska marknaden. 

Enligt trade-offteorin formuleras följande hypoteser:

 Lönsamheten i företaget är positivt korrelerad till skuldsättningsgraden.
 Storleken på företaget är positivt korrelerad till skuldsättningsgraden.
 Företagets andel anläggningstillgångar är positivt korrelerade till 

skuldsättningsgraden.
 Den historiska tillväxten i företagets nettoomsättning är negativt korrelerad till 

skuldsättningsgraden.
 Den förväntade framtida tillväxten i företagets nettoomsättning är negativt korrelerad 

till skuldsättningsgraden.
 Volatiliteten i företagets avkastning är negativt korrelerad till skuldsättningsgraden

Enligt pecking orderteorin formuleras följande hypoteser:

 Lönsamheten i företaget är negativt korrelerad till skuldsättningsgraden.
 Storleken på företaget är negativt korrelerad till skuldsättningsgraden.
 Den historiska tillväxten i företaget omsättning är negativt korrelerad till

skuldsättningsgraden.

                                                
37  www.omxgroup.com 
38 www.halvarsson.se
39 ibid
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 Den framtida förväntade tillväxten i företagets omsättning är negativt korrelerad till 
skuldsättningsgraden.

 Volatiliteten i företagets avkastning är negativt korrelerad till skuldsättningsgraden

Då tidigare studier på området har gett så pass olika resultat, gällande hur företagets 
egenskaper påverkar kapitalstrukturen, finns det anledning att anta att sambanden på den 
svenska och finska marknaden avviker från teoriernas förutsägelser.

5. Teoretisk regressionsmodell

Den teoretiska regressionsmodell som ligger till grund för denna undersökning har skapats 
med utgångspunkt i de variabler som enligt pecking orderteorin och trade-offteorin har 
betydelse för ett företags kapitalstruktur. Hänsyn har även tagits till vilka variabler och 
samband som har undersökts i tidigare studier på området. Den teoretiska 
regressionsmodellen är i likhet med Huang och Song 2003 och Marsh 1982 av linjärt slag, 
med undantag för variabeln storlek, och ser ut enligt följande:

TLi = 0 + 1Lönsamheti + 2Storleki + 3Påtagligheti + 4Historisk tillväxti +
+ 5Tillväxtmöjligheteri + 6Volatiliteti + i

0 är modellens intercept, 1-6 är modellens parametrar som ska estimeras och i betecknar 
den felterm som kan knytas till företag i. Variablerna i modellen definieras enligt avsnitt 6, 
Definition av variabler.

Den teoretiska regressionsmodell som beskrivs ovan fungerar endast som utgångspunkt i 
denna studie. Även andra modeller undersöks för att ta reda på om det finns någon annan 
modell som bättre kan beskriva sambandet mellan företagens kapitalstruktur och de 
oberoende variablerna. En beskrivning av hur dessa andra modeller skapas återges i avsnitt 7, 
Analys av data.

6. Definition av variabler

En mängd olika definitioner på variabler har förekommit i tidigare studier på området. I denna 
undersökning är de använda skuldmåtten och de oberoende variablerna, som approximerar de 
undersökta företagens egenskaper, definierade i enlighet med Huang och Songs studie. 
Anledningen till att Huang och Songs undersökning har valts som utgångspunkt är att den är 
en av de senast genomförda studier, vars syfte har varit att undersöka om trade-off- eller 
pecking orderteorin kan beskriva kapitalstrukturen hos börsnoterade företag.40 Alla oberoende 
variabler i denna undersökning, förutom historisk tillväxt och tillväxtmöjligheter, definieras 
även på samma sätt som i Songs studie av svenska företag 2005.

                                                
40 Huang och Song, 2003, s. 3-4
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6.1 Beroende variabler

Totala åtaganden (TL och MTL)

Totala åtaganden (TL) definieras som kvoten mellan bokfört värde av totala tillgångar minus 
eget kapital och bokfört värde av totala tillgångar på den undersökta periodens sista dag. 
Marknadsvärdet av totala åtaganden (MTL) definieras som kvoten mellan bokfört värde av 
totala tillgångar minus eget kapital och bokfört värde av totala tillgångar minus eget kapital 
plus marknadsvärdet av bolagets egna kapital på den undersökta periodens sista dag. I 
enlighet med Huang och Songs studie används TL som huvudsakligt representativt skuldmått. 
Anledningen är att en potentiell långivare troligen granskar företagets totala åtaganden innan 
ett nytt lån beviljas. MTL används för att mäta hur välanpassad den utformade modellen är.

Långfristiga skulder (LD och MLD)

Långfristiga skulder (LD) definieras som kvoten mellan bokfört värde av långfristiga skulder 
och bokfört värde av långfristiga skulder plus eget kapital på den undersökta periodens sista 
dag. Marknadsvärdet av långfristiga skulder (MLD) definieras som kvoten mellan bokfört 
värde av långfristiga skulder och bokfört värde av långfristiga skulder plus marknadsvärdet av 
bolagets egna kapital på den undersökta periodens sista dag. LD och MLD används för att 
mäta hur välanpassad den utformade modellen är.

Totala skulder  (TD och MTD)

Totala skulder (TD) definieras som kvoten mellan bokfört värde av totala (kortfristiga plus 
långfristiga) skulder och bokfört värde av totala skulder plus eget kapital på den undersökta 
periodens sista dag. Marknadsvärdet av totala skulder (MTD) definieras som kvoten mellan 
bokfört värde av totala skulder och bokfört värde av totala skulder plus marknadsvärdet av 
bolagets egna kapital på den undersökta periodens sista dag. TD och MTD används för att 
mäta hur välanpassad den utformade modellen är.

6.2 Oberoende variabler

Lönsamhet

Lönsamhet approximeras med ett femårsgenomsnitt av avkastning på totalt kapital, det vill 
säga kvoten mellan rörelseresultat och bokfört värde av totala tillgångar.

Storlek

Storlek approximeras med ett femårsgenomsnitt av den naturliga logaritmen av 
nettoomsättningen.

Påtaglighet

Påtaglighet approximeras med ett femårsgenomsnitt av andelen anläggningstillgångar, det vill 
säga kvoten mellan bokfört värde av anläggningstillgångar och bokfört värde av totala 
tillgångar.
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Tillväxt

Historisk tillväxt approximeras med ett femårsgenomsnitt av den årliga procentuella 
förändringen i nettoomsättning, det vill säga kvoten mellan årets nettoomsättning minus förra 
årets nettoomsättning och förra årets nettoomsättning. 

Tillväxtmöjligheter approximeras med ett femårsgenomsnitt av Tobin´s q, det vill säga kvoten 
mellan marknadsvärdet och det bokförda värdet av totala tillgångar. Marknadsvärdet på totala 
tillgångar approximeras med det bokförda värdet av totala åtaganden plus marknadsvärdet av 
bolagets egna kapital på räkenskapsårets sista dag.

Volatilitet

Volatilitet approximeras med standardavvikelsen av avkastning på totalt kapital under de fem 
undersökta åren.

6.3 Ej inkluderade variabler

Ett antal andra oberoende variabler förekommer i tidigare liknande studier på området. Icke 
skuldbaserad skattesköld nämns i olika undersökningar som en faktor som utövar en påverkan 
på kapitalstrukturen41. Denna möjlighet att undkomma beskattning har sin bas i bland annat 
avskrivningar och dess betydelse anknyter direkt till trade-offteorins formel för beräkning av 
företagsvärdet. Av två anledningar utreds inte den icke skuldbaserade skattesköldens 
betydelse i denna studie. Dels fann Titman och Wessels inte någon korrelation alls mellan 
icke skuldbaserad skattesköld och kapitalstruktur i sin studie42. Dels fann Song att den icke 
skuldbaserade skatteskölden enbart påverkar kapitalstrukturen i svenska företag om 
skuldmåttet anges som kort- eller långfristig skuld43. Eftersom denna undersökning fokuseras 
på totala åtaganden tillmäts inte den icke skuldbaserade skatteskölden någon vikt.

En annan variabel som inte granskas i regresssionsmodellen är företagets unicitet. Denna 
egenskap approximeras ofta i litteraturen med kvoten mellan företagets forsknings- och 
utvecklingskostnader och dess omsättning och antas ge ett mått på hur stort andrahandsvärde 
företagets anläggningstillgångar kan tänkas ha i händelse av obestånd. Ju högre unicitet 
företaget har, desto färre potentiella köpare anses det finnas till anläggningstillgångarna och 
desto högre skulle i så fall obeståndskostnaderna bli. Unicitet är därför en egenskap som 
undersökts för att pröva trade-offmodellens implikationer. Anledningen till att egenskapen 
inte undersöks i denna studie är att den tidigare visat sig vara obetydlig för kapitalstrukturen i 
svenska företag.44

Vidare ingår inte skattekostnaden som oberoende variabel i den multipla regressionen, vilket 
den gör i Huang och Songs studie. Anledningen till detta är att de undersökta företagens 
skattekostnader har varit mycket varierande, bland annat har företagen vid tillfällen fått 
tillbaka skattepengar. Därför är risken att skattebördans betydelse för trade-offteorin blir 

                                                
41 Song, 2005, s. 13; Huang och Song, 2003, s. 14; Fama och French, 2002, s. 29; Titman och Wessels, 1988, s. 3
42 Titman och Wessels, 1988, s. 11
43 Song, 2005, s. 22
44 Song, 2005, s.19
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missvisande. Dessutom fann Huang och Song att skattekostnaden inte hade något samband 
med kapitalstrukturen.45         

7. Analys av data

Det datamaterial som samlas in från företagens årsredovisningar i samband med denna 
undersökning är föremål för en statistisk analys, som görs med hjälp av statistikprogrammet 
Minitab. Analysen är av stor betydelse för att de frågeställningar som ställdes upp i början av 
studien ska kunna besvaras och för att undersökningens syfte ska kunna uppnås. I den 
statistiska analysen undersöks den teoretiska regressionsmodellen, samtidigt som andra 
modeller testas. Meningen är att hitta den modell som är mest signifikant förklarande när det 
gäller sambandet mellan företagens kapitalstruktur och de oberoende variablerna. Nedan ges 
en beskrivning av hur modellerna har valts ut och testats och vilka kompletterande analyser 
som har genomförts för att bland annat försäkra att de olika regressionsmodellerna är 
lämpliga.

7.1 Test av modeller

För att hitta de modeller som bäst kan förklara sambandet mellan svensk- och finsknoterade 
bolags kapitalstruktur och de oberoende variablerna undersöks ett flertal olika 
regressionsmodeller. Detta sker enligt ett fastställt förfarande, vilket är detsamma för såväl 
svensknoterade som finsknoterade företag.

Den teoretiska regressionsmodell som fungerar som utgångspunkt i studien är till största delen 
av ett linjärt slag (med undantag för variabeln storlek), men även om ett antagande om att ett 
linjärt samband finns, i enlighet med Huang och Song 2003 och Marsh 1982, är det inte säkert 
att sambandet på de svenska och finska marknaderna är linjärt. Därför testas till att börja med 
varje oberoende variabel, en i taget, i en enkel regressionsmodell mot den beroende variabeln 
totala åtaganden, TL. Först och främst prövas om det finns något samband mellan den 
oberoende variabeln i linjär form och TL, därefter om det finns något samband mellan den 
oberoende variabeln i kvadrat och TL. Till sist testas om en kombination av de båda, det vill 
säga den oberoende variabeln både i linjär och kvadratisk form, visar på något samband med 
TL. På detta sätt åskådliggörs om det finns andra oberoende variabelkombinationer än linjära 
som kan vara av intresse att undersöka för att hitta den mest signifikanta modellen.

I nästa steg testas de oberoende variablerna, alla på en gång, i en multipel regressionsmodell 
med TL som den beroende variabeln. Dels undersöks den teoretiska regressionsmodellen, dels 
prövas en mer komplicerad modell. Denna mer komplicerade modell innehåller en 
kombination av de mest signifikanta formerna av de oberoende variablerna. Detta betyder 
exempelvis att om sambandet mellan den oberoende variabeln i kvadrat och den beroende 
variabeln visar sig vara mer signifikant än sambandet mellan den linjära formen av den 
oberoende variabeln och den beroende variabeln, ingår den oberoende variabeln i kvadrat i 
den multipla regressionsmodellen. Den teoretiska modellen och den mer komplicerade 
modellen testas separat för data tillhörande svensknoterade bolag respektive data tillhörande 
finsknoterade bolag.

                                                
45 Huang och Song, 2003, s.14
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Till sist prövas om de olika två modellerna kan förbättras genom att eliminera eventuella 
variabler som inte är signifikant förklarande för kapitalstrukturen. Detta sker genom att först 
plocka bort den variabel som är minst signifikant i de två kompletta modellerna och därefter 
göra om regressionen. Om det efter den första elimineringen fortfarande finns kvar variabler i 
modellen som inte är signifikanta upprepas samma procedur igen och fler oberoende variabler 
tas bort. 

Genom att följa ovanstående förfaringssätt ges en överblick av vilka modeller och 
kombinationer av oberoende variabler som på bästa sätt kan förklara företagens 
kapitalstruktur. Utifrån dessa modeller kan sedan den allra mest signifikanta modellen väljas 
ut för svenska respektive finska noterade bolag.

7.2 Kompletterande analys

Förutom att analysera det insamlade datamaterialet med avsikt att hitta den mest lämpliga 
regressionsmodellen görs även en mer allmän och kompletterande analys. Först och främst 
görs en deskriptiv statistisk analys av materialet för att ge en översiktlig bild av de olika 
variablerna i undersökningen. Detta med hänsyn till centrerings- och spridningsmått.

För att säkerställa att de modeller som undersöks är lämpliga för att förklara sambandet 
mellan företagens kapitalstruktur och de oberoende variablerna studeras, förutom modellernas 
signifikans och förklaringsgrad, korrelationen mellan de oberoende variablerna. Detta för att 
kontrollera att ingen multikollinearitet, som kan försvåra modellernas parameterskattningar, 
förekommer mellan de oberoende variablerna i en och samma modell.
Vidare studeras även de residualer som tillhör respektive modell. För att modellen ska anses 
vara lämplig krävs det att residualerna uppfyller vissa krav. Dessa krav berör i stort 
residualernas varians samt att residualerna ska vara normalfördelade och tidsoberoende46. För 
att undersöka om dessa krav är uppfyllda och om regressionsmodellerna därmed är passande 
studeras olika grafer av residualerna.

Slutligen analyseras den mest signifikanta modellens hållbarhet för svenska respektive finska 
noterade bolag. Detta görs dels genom att undersöks korrelationen mellan de beroende och 
oberoende variablerna. Genom att undersöka korrelationen mellan de beroende och oberoende 
variablerna ges en inblick i hur sambandet ser ut mellan varje enskild oberoende variabel och 
de beroende variablerna, samt hur starkt sambandet är. Vidare testas sambandet mellan 
samma oberoende variabler som ingår i den mest signifikanta modellen och de fem andra 
beroende variablerna, utöver TL, som representerar företagens kapitalstruktur. Denna 
stabilitetskontroll görs för att undersöka hur hållbart sambandet mellan företagens 
kapitalstruktur och de oberoende variablerna är.

8. Resultat

I detta avsnitt redogörs för de resultat som genereras till följd av denna undersökning. 
Resultaten för svenska respektive finska bolag beskrivs var för sig. Till att börja med 
åskådliggörs de mest signifikanta regressionsekvationerna, samt den allra mest signifikanta 
modellen. Därefter kommenteras modellernas lämplighet och de oberoende variablernas 

                                                
46 Bowerman et al., 2005. s. 238-245
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påverkan på kapitalstrukturen. Slutligen diskuteras mer allmänna resultat som genereras i 
samband med den deskriptiva statistikanalysen. Resultaten sammanfattas i Tabell 2-10 i 
Appendix.

8.1 Mest signifikanta modeller

De mest signifikanta modellerna är de modeller som bäst kan förklara sambandet mellan 
företagens kapitalstruktur och de oberoende variablerna. För att avgöra vilka modeller som i 
helhet är de mest signifikanta används modellernas p-värden och förklaringsgrad, R2. En 
modell är som mest signifikant då den har ett lågt p-värde och ett högt värde på R2.

De mest signifikanta modellerna som identifieras för svenska respektive finska företag 
summeras i Tabell 6 och 7 i Appendix. Tabellerna visar olika kombinationer av oberoende 
variabler som används för att beskriva företagens kapitalstruktur, TL. I andra kolumnen i 
varje tabell anges det resultat som erhålls då den teoretiska regressionsmodellen tillämpas. I 
de två sista kolumnerna i varje tabell presenteras de resultat som genereras då enstaka 
oberoende variabler, med hög signifikans, används i en enkel regressionsmodell. I de övriga 
kolumnerna anges de resultat som erhålls då ytterligare kombinationer av de oberoende 
variablerna testas. I tabellen visas vidare de olika parameterskattningarna för respektive 
variabel i respektive modell. Även parameterskattningarnas p-värden anges. Ju lägre p-värde 
som kan kopplas till en parameterskattning, desto mer signifikant är estimeringen av 
parametern. Längst ned i varje tabell anges respektive modells p-värde och förklaringsgrad.

8.1.1 Svensknoterade bolag

De mest signifikanta modellerna för svensknoterade företag är genomgående signifikanta på 
alla nivåer. Förklaringsgraden, R2, hos modellerna för de svenska bolagen ligger mellan 31,3 
och 33,7 procent för de multipla regressionsmodellerna och på 23,6 respektive 27,8 procent 
för de enkla högsignifikansmodellerna. Gemensamt för alla de multipla 
regressionsmodellerna är att de innehåller de oberoende variablerna storlek och historisk 
tillväxt. Storlek och storlek i kvadrat är de variabler som överlag har störst signifikans, följt 
av tillväxtmöjligheter och historisk tillväxt. De linjära oberoende variablerna lönsamhet, 
påtaglighet och volatilitet förekommer minst bland de mest signifikanta modellerna för 
svenska företag.

8.1.2 Finsknoterade bolag

De regressionsmodeller som beskriver finska företag är som mest signifikanta på 5-
procentsnivån. Förklaringsgraden hos de multipla modellerna ligger mellan 7,7 och 12,8 
procent. Förklaringsgraden hos de enkla regressionsmodellerna med hög signifikans ligger på 
5,8 respektive 7,8 procent. Alla de mest signifikanta multipla modellerna för finsknoterade 
bolag innehåller de oberoende variablerna storlek och tillväxtmöjligheter. Tillväxtmöjligheter 
och tillväxtmöjligheter i kvadrat är de oberoende variabler som överlag har högst signifikans. 
Efter dessa är de mest signifikanta variablerna lönsamhet i kvadrat och volatiliet i kvadrat. De 
linjära oberoende variabler som figurerar minst bland de mest signifikanta modellerna för 
finska bolag är historisk tillväxt och volatilitet.
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8.2 Mest signifikant modell

Den allra mest signifikant förklarande modellen för svenska respektive finska företag är som 
nämndes ovan den regressionsmodell som på det allra bästa sättet kan beskriva företagens 
kapitalstruktur med hjälp av de ingående oberoende variablerna. Nedan redogörs för vilka 
oberoende variabler som ingår i de allra mest signifikanta modellerna för svenska respektive 
finska noterade bolag. Vidare beskrivs, med hjälp av parameterskattningarnas tecken, på 
vilket sätt de oberoende variablerna påverkar kapitalstrukturen. De allra mest signifikanta 
modellerna för svenska respektive finska bolag återges i kolumn tre i Tabell 6 och 7 i 
Appendix.

8.2.1 Svensknoterade bolag

Den mest signifikanta modellen för svensknoterade företag innehåller de oberoende 
variablerna lönsamhet i kvadrat, storlek, historisk tillväxt och tillväxtmöjligheter. Skattningen 
av modellen tyder på att kvadraten på lönsamheten och tillväxtmöjligheter i regel påverkar 
bolagens skuldsättning på ett negativt sätt. Således innebär ett ökat värde på dessa oberoende 
variabler en minskning av företagens belåning. Företagens storlek och historiska tillväxt har 
däremot i regel en positiv påverkan på skuldsättningen, vilket betyder att ett ökat värde på 
dessa oberoende variabler ökar företagets belåning. Modellens förklaringsgrad är 33,7 procent 
och modellen är i sin helhet signifikant på alla signifikansnivåer, med ett p-värde på noll. 
Parameterskattningen för variabeln storlek är signifikant på alla nivåer. Parameterskattningen 
för variablerna historisk tillväxt och tillväxtmöjligheter är endast signifikanta på 10-
procentsnivån. Kvadraten på lönsamheten är inte signifikant varken på 10-procentsnivån eller 
på någon nivå under 10 procent.

8.2.2 Finsknoterade bolag

De oberoende variabler som ingår i den modell som bäst förklarar finska bolags 
kapitalstruktur är lönsamhet i kvadrat, storlek, historisk tillväxt i kvadrat och 
tillväxtmöjligheter. Estimeringen av modellen visar på att lönsamheten i kvadrat, storleken 
och den historiska tillväxten i kvadrat i regel påverkar bolagens skuldsättning positivt. 
Företagens tillväxtmöjligheter påverkar dock i regel skuldsättningen negativt. Modellen har 
en förklaringsgrad på 12,8 procent och ett p-värde på 0,021, vilket innebär att modellen som 
helhet är signifikant på 5-procentsnivån. De oberoende variablerna lönsamhet i kvadrat och 
tillväxtmöjligheter är signifikanta på 10- respektive 5-procentsnivån, medan de övriga två 
variablerna i modellen inte är signifikanta varken på 10-procentsnivån eller på någon nivå 
under 10 procent.

8.3 Modellernas lämplighet

Regressionsmodellernas lämplighet bedöms bland annat med hjälp av 
korrelationskoefficienterna mellan de oberoende variablerna. Detta för att undersöka om 
multikollinearitet existerar. En tumregel är att multikollinearitet förekommer mellan två 
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variabler om korrelationskoefficienten överstiger 0,9547. Även modellernas VIF (variance 
inflation factors) undersöks i syfte att upptäcka eventuell multikollinearitet. Om VIF 
överstiger värdet 10,0 kan multikollinearitet sägas förekomma48. Även resultatet från 
residualanalysen används för att granska modellernas pålitlighet.

8.3.1 Svensknoterade bolag

I Tabell 8 i Appendix redogörs för korrelationskoefficienterna mellan de oberoende 
variablerna för svenska företag. Ingen multikollinearitet kan sägas förekomma mellan några 
variabler i en och samma modell, då ingen skattad korrelationskoefficient mellan variabler i 
samma modell överstiger 0,95. De flesta estimeringar av korrelationskoefficienter är 
signifikanta. Även om det finns en viss osäkerhet förknippad med ett fåtal 
koefficientskattningar, finns inga entydiga belägg för att multikollinearitet är ett problem 
bland modellerna. Ingen av modellernas VIF överstiger heller 10,0, vilket även detta tyder på 
att multikollinearitet inte förekommer.

Undersökningen av residualerna för de mest signifikanta modellerna för de svensknoterade 
bolagen antyder att modellerna överlag är lämpliga. Kravet gällande residualernas varians och 
oberoende är troligen uppfyllt. Residualerna är dock inte särskilt normalfördelade.

8.3.2 Finsknoterade bolag

I Tabell 9 i Appendix redogörs för korrelationskoefficienterna mellan de oberoende 
variablerna för finsknoterade bolag. Ingen estimerad korrelationskoefficient mellan variabler i 
samma modell överskrider värdet 0,95. Flera av koefficientskattningarna är inte signifikanta 
på 10-procentsnivån, varför multikollinearitet inte kan avvisas med särskilt stor säkerhet. Att 
ingen korrelationskoefficient överstiger 0,95 tillsammans med att ingen VIF i modellerna 
överstiger 10,0 kan dock sägas vara goda tecken på att ingen multikollinearitet förekommer.

Residualerna som är förknippade med de mest signifikanta modellerna för finska bolag är 
relativt normalfördelade och oberoende. Däremot finns en viss osäkerhet kring om kravet 
gällande residualernas varians är uppfyllt.

8.4 Oberoende variablers påverkan på kapitalstrukturen

Då de mest signifikanta modellerna för svenska respektive finska noterade bolag studeras ges 
en första inblick i hur företagens kapitalstruktur påverkas av de oberoende variablerna, om 
kapitalstrukturen överhuvudtaget kan sägas påverkas. Nedan sammanfattas de oberoende 
variablernas betydelse för kapitalstrukturen, enligt multipla regressionsmodeller, i svenska 
respektive finska företag. Vidare kontrolleras de oberoende variablernas betydelse för 
kapitalstrukturen genom att undersöka korrelationen mellan enskilda oberoende variabler och 
de beroende variablerna. Till sist kommenteras resultaten från den stabilitetskontroll som görs 
av den mest signifikanta regressionsmodellen för svenska respektive finska företag.

                                                
47 Kleinbaum et al., 1998, s. 241
48 Kleinbaum et al., 1998, s.  241
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8.4.1 Svensknoterade bolag

Då de mest signifikanta modellerna för de svenska noterade företagen undersöks i Tabell 6 i 
Appendix observeras att de oberoende variablerna storlek, storlek i kvadrat och historisk 
tillväxt har ett positivt samband med skuldsättningen, TL, i svensknoterade bolag. Både 
företagens storlek och storlek i kvadrat är signifikanta på alla signifikansnivåer, medan 
bolagens historiska tillväxt endast är signifikant på 10-procentsnivån. De övriga oberoende 
variablerna i tabellen; lönsamhet, lönsamhet i kvadrat, påtaglighet, tillväxtmöjligheter och 
volatilitet, har ett negativt samband med de svenska företagens skuldsättning. Endast 
sambandet innehållande tillväxtmöjligheter är dock signifikant, som bäst på 5-procentsnivån.

Då samma oberoende variabler studeras en i taget mot TL i Tabell 4 i Appendix erhålls ett 
något annorlunda resultat. Till skillnad från resultatet som urskiljs då de multipla 
regressionsmodellerna studeras visar resultatet i Tabell 4 att bolagens historiska tillväxt har ett 
negativt samband med skuldsättningen. Sambandet är emellertid inte signifikant. Vidare visar 
resultatet att korrelationen mellan TL och de oberoende variablerna lönsamhet och påtaglighet 
är positiv. Korrelationen mellan TL och påtaglighet är inte signifikant, medan korrelationen 
mellan TL och lönsamhet är signifikant på 5-procentsnivån. De oberoende variabler som visar 
på samma samband med kapitalstrukturen, oavsett om en enkel eller en multipel modell 
studeras, är storlek, storlek i kvadrat, lönsamhet i kvadrat, tillväxtmöjligheter och volatilitet. 
Av dessa variabler är storlek och storlek i kvadrat signifikanta på alla nivåer oavsett om 
modellen är enkel eller multipel. Lönsamheten i kvadrat och volatiliteten är signifikanta, som 
bäst på alla nivåer, endast om en enkel modell studeras. I de multipla regressionsmodellerna 
är ingen av dessa variabler signifikant. De svenska bolagens tillväxtmöjligheter är 
signifikanta, som bäst på 5-procentsnivån, oavsett om en enkel eller multipel 
regressionsmodell betraktas.

När sambandet mellan de oberoende variablerna och de beroende variablerna utöver TL 
studeras i Tabell 4 erhålls liknande samband mellan skuldsättningen och de enskilda 
oberoende variablerna. Den enda korrelationskoefficienten som byter tecken beroende på 
vilken beroende variabel som står i fokus är den som beskriver sambanden mellan den 
historiska tillväxten och de beroende variablerna. Korrelationskoefficienten mellan den 
historiska tillväxten och LD är positiv, till skillnad från den mellan den historiska tillväxten 
och de andra beroende variablerna. Korrelationskoefficienten mellan den historiska tillväxten 
och LD är dock inte signifikant. 

Då den allra mest signifikanta modellen studeras för de svenska bolagen i Tabell 10 i 
Appendix ses att de i denna modell ingående oberoende variablerna lönsamhet i kvadrat, 
storlek, historisk tillväxt och tillväxtmöjligheter har samma typ av samband med de beroende 
variablerna oavsett vilket mått på skuld som studeras.

8.4.2 Finsknoterade bolag

Då de mest signifikanta modellerna för de finska bolagen undersöks i Tabell 7 i Appendix, 
märks att de oberoende variablerna lönsamhet i kvadrat, storlek, påtaglighet, historisk tillväxt, 
historisk tillväxt i kvadrat, volatilitet och volatilitet i kvadrat har ett positivt samband med 
företagens belåning. Endast sambanden mellan kapitalstrukturen och lönsamheten i kvadrat, 
historisk tillväxt och volatilitet i kvadrat är dock signifikanta, alla på 10-procentsnivån. De 
oberoende variablerna lönsamhet, tillväxtmöjligheter och tillväxtmöjligheter i kvadrat har ett 
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negativt samband med de finska företagens skuldsättning. Av dessa samband är endast de 
med de ingående variablerna tillväxtmöjligheter och tillväxtmöjligheter i kvadrat signifikanta, 
som bäst på 5-procentsnivån.

Då samma oberoende variabler studeras en i taget mot TL i Tabell 5 i Appendix erhålls 
liknande resultat. Detta innebär att sambandet är av samma slag, det vill säga positivt eller 
negativt, oavsett om de oberoende variablerna studeras i en enkel eller multipel 
regressionsmodell med TL som beroende variabel. De enda sambanden som är signifikanta är 
de mellan TL och tillväxtmöjligheter respektive tillväxtmöjligheter i kvadrat, vilka är 
signifikanta på 5-procentsnivån. Däremot ändrar sambandet mellan variablerna lönsamhet, 
lönsamhet i kvadrat, historisk tillväxt, historisk tillväxt i kvadrat, volatilitet och volatilitet i 
kvadrat och den beroende variabeln tecken beroende på vilken beroende variabel som 
studeras. De variabler för vilka sambandet är av samma slag rakt igenom är storlek, 
påtaglighet, tillväxtmöjligheter och tillväxtmöjligheter i kvadrat. Storleken och påtagligheten 
är dock endast signifikanta i vissa enkla regressionsmodeller, som bäst på 5-procentsnivån 
respektive alla nivåer. Tillväxtmöjligheter och tillväxtmöjligheter i kvadrat är signifikanta i 
både enkla och multipla modeller, som bäst på alla nivåer.

Då den mest signifikanta regressionsmodellen för finska bolag studeras för en 
stabilitetskontroll i Tabell 11 i Appendix märks att de enda variablerna som påverkar 
kapitalstrukturen i samma riktning, oavsett vilken beroende variabel som studeras, är 
storleken och tillväxtmöjligheter. Av dessa oberoende variabler är endast 
tillväxtmöjligheterna signifikanta, som bäst på alla nivåer. Parameterskattningarna för de 
övriga oberoende variablerna, lönsamhet i kvadrat och historisk tillväxt i kvadrat, byter tecken 
beroende på vilken oberoende variabel som studeras. 

8.5 Övriga resultat

Till sist kommenteras vissa likheter och skillnader som syns mellan svenska och finska bolag 
då den deskriptiva statistiken för respektive lands företag studeras i Tabell 2 och 3 i 
Appendix.

Beträffande kapitalstrukturen i svenska och finska noterade bolag är denna generellt sett 
oberoende av vilken marknad företaget tillhör. Medelvärdena för de olika skuldmåtten skiljer 
sig inte särskilt mycket åt för svenska respektive finska företag. Det som kan vara värt att 
kommentera är dock att finska företag i genomsnitt har varit något mer lönsamma under 
perioden 2000-2004 än svenska företag, med ett medelvärde på 0,047 jämfört med svenska 
företags medelvärde på 0,039. Den historiska tillväxten har i snitt varit högre för de finska 
företagen med ett medelvärde för perioden på 0,129. Samma medelvärde för de svenska 
bolagen är 0,099. Tillväxtmöjligheterna har i genomsnitt sett något bättre ut för de finska 
bolagen än för de svenska, samtidigt som volatiliteten i regel har varit högre i de finska 
bolagen än i de svenska. Medelvärdet för tillväxtmöjligheterna för de finska företagen ligger 
på 1,72 och medelvärdet för de svenska bolagen ligger på 1,64. Medelvärdet på volatiliteten i 
finska företag är 0,088, medan medelvärdet på volatiliteten i svenska företag är 0,073. 
Påtagligheten är ungefär densamma i både svenska och finska noterade företag med ett 
medelvärde på cirka 0,45.



29

9. Analys av resultat

Svenska företag kan i högre grad än finska beskrivas med antingen trade-offteorin eller 
pecking orderteorin. Parameterskattningarna är sammantaget mer signifikanta för de 
svensknoterade bolagen än för de finsknoterade bolagen. Även modellernas helhetliga 
signifikans och förklaringsgrad talar för att modellerna för de svensknoterade företagen är 
mer lämpliga än de för de finsknoterade, även om förklaringsgraden inte är speciellt hög 
varken för modellerna för svensknoterade eller finsknoterade bolag. Samma slutsats kan dras 
med hjälp av stabilitetskontrollerna av de mest signifikanta modellerna. 
Parameterskattningarna stämmer bättre överens för svenska företag med hänsyn till 
parametrarnas tecken. Även korrelationskoefficienterna mellan beroende och oberoende 
variabler har mer enhetliga tecken för de svenska företagen än för de finska. De oberoende 
variablernas påverkan på kapitalstrukturen är mer oklar bland de finsknoterade bolagen, då 
tecknen (plus respektive minus) skiftar i högre grad än hos de svenska bolagen.

De multipla regressionsmodellerna för de finska företagen är överlag mindre signifikanta än 
modellerna för de svenska bolagen. Den mest signifikanta multipla finska modellen har ett p-
värde på 0,021 medan alla av de mest signifikanta svenska modellerna är signifikanta på alla 
nivåer. Förklaringsgraden hos de finska modellerna är relativt låg, vilket tyder på att en 
osäkerhet är förknippad med dessa modeller.

Både svenska och finska företag har ett par variabler som står för en stor del av förklaringen 
av kapitalstrukturen. Kapitalstrukturen i svenska företag kan framför allt förklaras av 
företagens storlek och storlek i kvadrat och finska företags kapitalstruktur kan till stor del 
förklaras av företagens möjligheter till tillväxt och möjligheter till tillväxt i kvadrat. Vidare är 
resultaten för svenska och finska företag överlag olika. Olika oberoende variabler har olika 
stor betydelse för svenska och finska företags kapitalstruktur. För svenska företag är de 
signifikanta variablerna storlek, storlek i kvadrat och tillväxtmöjligheter av betydelse för 
kapitalstrukturen, medan de signifikanta variablerna tillväxtmöjligheter och 
tillväxtmöjligheter i kvadrat är av störst betydelse för kapitalstrukturen i finsknoterade bolag.

De allra mest signifikanta modellerna för svenska och finska bolag är relativt lika. Båda 
modellerna innehåller de oberoende variablerna lönsamhet i kvadrat, storlek och 
tillväxtmöjligheter. Det enda som skiljer sig åt i modellerna är att modellen för de svenska 
företagen innehåller den linjära formen av historisk tillväxt, medan modellen för de finska 
företagen innehåller historisk tillväxt i kvadrat. Modellen för de finska företagen innehåller 
endast två parametrar som är signifikanta på nivåer på eller under 10 procent, medan 
modellen för de svenska företagen innehåller tre stycken sådana parametrar. Vidare är den ena 
signifikanta parametern i modellen från den finska marknaden signifikant på 10-
procentsnivån och den andra parametern på 5-procentsnivån. I den mest signifikanta modellen 
från den svenska marknaden är två av de tre signifikanta parametrarna signifikanta på 10-
procentsnivån, medan den tredje är signifikant på alla nivåer. Den mest signifikanta 
regressionsmodellen från den svenska marknaden har en förklaringsgrad som är mer än 
dubbelt så hög som hos den mest signifikanta modellen från den finska marknaden. Dessutom 
är modellen för svenska företag som helhet signifikant på alla signifikansnivåer, medan 
modellen för finska bolag endast är signifikant på 5-procentsnivån.

Det är tydligt att den oberoende variabeln storlek är av betydelse för kapitalstrukturen hos 
svenska bolag. Detta bland annat då denna variabel finns med i alla av de mest signifikanta 
multipla regressionsmodellerna. Variabeln är vidare signifikant på alla nivåer över 0,1 procent 
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i alla dessa modeller. De enkla regressionsmodellerna med variablerna storlek respektive 
storlek i kvadrat har en hög förklaringsgrad på 27,8 respektive 23,6 procent, jämfört med den 
mest signifikanta multipla modellen för svenska företag med en förklaringsgrad på 33,7 
procent. Storleken är av stabil betydelse för kapitalstrukturen i svenska bolag. Detta eftersom 
sambandet är hållbart i stabilitetskontrollen av den mest signifikanta regressionsmodellen, 
samt att den skattade korrelationskoefficienten mellan storleken respektive storleken i kvadrat 
och de beroende variablerna är av samma typ, oberoende av vilken beroende variabel som 
studeras. Även detta säger att variablerna storlek och storlek i kvadrat är av betydelse för de 
svenska bolagens kapitalstruktur.

Det går att hitta mer signifikanta modeller för att förklara kapitalstrukturen i svenska och 
finska noterade bolag än den teoretiska regressionsmodell som undersökningen utgår ifrån.
Vissa variabler i kvadrat visar sig vara mer signifikanta än samma variabler i linjär form, 
exempelvis lönsamhet i kvadrat för de svenska bolagen, samt lönsamhet, historisk tillväxt och 
volatilitet i kvadrat för de finsknoterade bolagen.

Den teoretiska regressionsmodellen är den modell som har lägst förklaringsgrad av de 
multipla regressionsmodellerna för svensknoterade företag. Förklaringsgraden på 31,3 procent 
i denna modell är inte speciellt mycket högre än förklaringsgraden på 27,8 procent i den enkla 
regressionsmodellen med storlek som den enda oberoende variabeln. Lönsamhet, påtaglighet 
och volatilitet är variabler som ingår i den teoretiska regressionsmodellen som inte 
förekommer i många av de andra mest signifikanta multipla modellerna för de svenska 
företagen.

Den teoretiska regressionsmodellen för finska bolag är inte ens signifikant på 10-
procentsnivån, vilket betyder att denna modell inte är särskilt bra för att förklara sambandet 
mellan finska företags kapitalstruktur och de ingående oberoende variablerna. Vidare syns att 
de oberoende variablerna tillväxtmöjligheter och tillväxtmöjligheter i kvadrat i de enkla 
regressionsmodellerna står för en betydande del av förklaringsgraden bland de mest 
signifikanta modellerna. Förklaringsgraden hos den enkla regressionsmodellen med 
tillväxtmöjligheter som enda oberoende variabel är 7,8 procent, vilket är mer än hälften av 
förklaringsgraden i den mest signifikanta multipla modellen på 12,8 procent. Detta visar att 
företagens tillväxtmöjligheter och tillväxtmöjligheter i kvadrat är viktiga variabler för att 
förklara de finsknoterade bolagens kapitalstruktur.

Alla av de mest signifikanta modellerna för de svenska företagen är signifikanta på alla 
nivåer, vilket tyder på att alla modeller i sin helhet är bra. En förändring och/eller utökning av 
de oberoende variablerna i modellerna ökar nödvändigtvis inte modellernas förklaringsgrad 
och i de fall som förklaringsgraden ökar då nya oberoende variabler läggs till modellen, är 
ökningen inte särskilt stor.

De svenska modellerna kan sägas vara mer lämpliga än de finska utifrån analysen av 
multikollinearitet. Säkerheten kring att multikollinearitet inte råder bland de svenska 
modellerna är relativt stor, då större delen av korrelationskoefficienterna är signifikanta. 
Korrelationskoefficienterna är inte lika signifikanta beträffande variablerna för finska bolag. 
Det kan dock sägas att VIF ligger på godkända värden för både svenska och finska företag, 
vilket tyder på att multikollinearitet inte borde vara något problem i någon av modellerna.

Då residualerna studeras för modellerna för de två ländernas företag inträder en viss osäkerhet 
kring om modellerna är tillräckligt pålitliga för att beskriva förhållandet mellan 
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kapitalstrukturen och de oberoende variablerna. Detta då kraven på residualerna inte till fullo 
är uppfyllda. Residualerna förknippade med de mest signifikanta modellerna för svenska 
företag är inte speciellt normalfördelade. Residualerna från den finska marknadens modeller 
uppfyller troligen inte kravet gällande variansen.

10. Slutsatser

Nedan redogörs för de slutsatser som kan dras utifrån ovanstående analys. Först sammanfattas 
de övergripande slutsatserna från studien. Därefter görs en jämförelse av resultaten från denna 
studie med de resultat som har uppnåtts i andra studier på området. Slutligen jämförs 
resultaten från denna undersökning med de hypoteser som ställdes upp i början av studien.

10.1 Övergripande slutsatser 

 Endast ett fåtal egenskaper som tas upp i pecking orderteorin och trade-offteorin är av 
betydelse för svenska respektive finska noterade bolags kapitalstruktur. 

 Modellerna som beskriver de svenska företagen är mer lämpliga än modellerna som 
beskriver de finska företagen. 

 Med relativt stor sannolikhet kan sägas att storlek och storlek i kvadrat är av 
signifikant betydelse för svenska bolags kapitalstruktur. Båda dessa variabler har ett 
positivt samband med skuldsättningen. Vidare är de svenska bolagens 
tillväxtmöjligheter av relativt signifikant betydelse för bolagens kapitalstruktur. 
Företagens skuldsättningsgrad och tillväxtmöjligheter har en negativ korrelation. De 
svenska bolagens volatilitet  har troligen ett negativt samband med företagens 
belåning. Sambandet är dock ej signifikant.

 De variabler som är av störst betydelse för finska företags kapitalstruktur är 
tillväxtmöjligheter och tillväxtmöjligheter i kvadrat, vilka som bäst är signifikanta på 
alla nivåer. Båda dessa variabler har ett negativt samband med de finska bolagens 
belåning. De finska företagens storlek och påtaglighet har troligen ett positivt samband 
med belåningen men dessa samband är endast signifikanta i vissa enkla 
regressionsmodeller.

 Den enda oberoende variabel som med relativt stor säkerhet är av betydelse för både 
svenska och finska bolag är tillväxtmöjligheter. Annars skiljer sig de svenska och 
finska företagen åt. Storlek och storlek i kvadrat är av betydelse för de svenska 
bolagen men inte för de finska. Vidare är tillväxtmöjligheter i kvadrat av betydelse för
finsknoterade bolag men inte för svensknoterade.

 En viss osäkerhet förekommer angående modellernas lämplighet, då residualerna 
förknippade med modellerna för både svenska och finska noterade företag inte helt 
uppfyller de krav som dessa bör uppfylla för att en modell ska anses pålitlig.

 Pecking orderteorin eller trade-offteorin ges inget fullständigt stöd på varken den 
svenska eller finska marknaden.
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10.2 Jämförelse med tidigare studier

10.2.1 Svensknoterade bolag

De resultat som har erhållits från regressionsanalyser av svenska företagsdata i denna 
undersökning uppvisar en begränsad likhet med vad som har konstaterats i tidigare empiriska 
studier. Att företagsstorlek är positivt korrelerat med skuldsättningsgrad har tidigare fastställts 
av andra författare. I Songs studie av svenska företag, som troligen är den mest närliggande 
med avseende på geografisk marknad och undersökt tidsperiod, kan storleksökning kopplas 
till stigande total skuld. Den i Songs studie konstaterade svaga negativa korrelationen mellan 
storlek och långfristig skuldsättningsgrad talar dock för att det finns en möjlig skillnad mellan 
börsbolag och onoterade företag i detta avseende49. I denna undersökning redovisas 
visserligen en minskande signifikans i korrelationen mellan företagsstorlek och långfristig 
skuldsättningsgrad men inget teckenbyte för koefficienten kan påvisas. I övriga 
undersökningar är det positiv sambandet mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad
relativt vanligt förekommande. Mycket tyder därför på att den svenska aktiemarknaden liknar 
marknaderna i andra länder i denna aspekt.

Framtida tillväxtmöjligheter har en negativ korrelation med skuldsättningsgraden, vilket inte 
är fallet i Songs studie50. Däremot finns belägg för detta samband i Huang och Songs 
undersökning, där urvalet endast utgörs av börsbolag, liksom i denna uppsats. Möjligen är 
framtida tillväxt därför av större betydelse för kapitalstrukturen i noterade företag än i 
onoterade. 

Ingen korrelation mellan vare sig lönsamhet, påtaglighet eller historisk tillväxt och 
skuldsättningsgrad kan konstateras i undersökningen av de svenska företagen. Lönsamheten i 
kvadrat är endast signifikant i enkla regressionsmodeller, i vilka variabeln har ett negativt 
samband med belåningen. Detta är överraskande, eftersom sambanden har kunnat påvisas i 
många tidigare studier. Påtagligheten är endast signifikant i enkla regressionsmodeller med 
långfristig skuld som beroende variabel. Huang och Song fick ett liknande resultat i sin studie 
2003. Volatilitet har en begränsad  betydelse i modellerna, vilket också är ett ovanligt resultat 
jämfört med andra författares slutsatser.

10.2.2 Finsknoterade bolag

På den finska marknaden har framtida tillväxtmöjligheter störst betydelse för 
kapitalstrukturen. Signifikansen ligger dock endast på 5-procentsnivån, vilket kan jämföras 
med betydelsen av företagsstorlek på den svenska marknaden som är högre. En koppling 
mellan tillväxtmöjligheter och kapitalstruktur har inte konstaterats i Tahvainens undersökning 
av finska företag. I Tahvainens studie påvisas endast korrelation mellan påtaglighet och 
skuldsättningsgrad, samt lönsamhet och skuldsättningsgrad. Studien var dock inriktad på 
bioteknikföretag, en bransch som knappast kan anses vara representativ för den finska börsen 
i sin helhet51.

                                                
49 Song, 2005, s. 19
50 Song, 2005, s. 19
51 Tahvainen, 2005, s. 47-48
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I likhet med de svenska börsbolagen tycks kapitalstrukturen hos de finska börsbolagen vara 
okänslig för påtaglighet. Detta är anmärkningsvärt med tanke på hur många tidigare studier 
som funnit en koppling mellan dessa egenskaper, bland andra Tahvainens studie av de finska 
bioteknikföretagen52. Precis som hos de svenska bolagen finns dock ett starkare samband 
mellan de finska företagens påtaglighet och långfristiga skuld än mellan företagens 
påtaglighet och totala åtaganden.  

10.3 Jämförelse med hypoteser

I nedanstående avsnitt jämförs resultaten som har genererats i samband med undersökningen 
med de hypoteser som ställdes upp tidigare i studien.

10.3.1 Svensknoterade bolag

Undersökningen av svenska företags kapitalstruktur bekräftar trade-offteorin beträffande
betydelsen av företagsstorlek och framtida tillväxtmöjligheter. Teorins förutsägelse att stora 
företag tenderar att vara mer högbelånade stämmer på den svenska marknaden. Sambandet är 
signifikant på alla nivåer i flera av modellerna och kan således fastställas med säkerhet. 
Avseende framtida tillväxtmöjligheter föreskriver teorin ett negativt samband. Även detta 
samband återfinns i flera av regressionsmodellerna i denna undersökning. Dock är 
signifikansen inte lika hög som för företagsstorleken och sambandet kan därmed inte antas 
vara lika starkt.

Inget entydigt samband finns mellan lönsamhet, påtaglighet, historisk tillväxt respektive 
volatilitet och skuldsättningsgrad. Hög lönsamhet och påtaglighet, som enligt tade-offteorin 
ska leda till hög skuldsättningsgrad, kan inte kopplas till en förändring i skuldsättningen. Om 
lönsamheten kvadreras finns ett signifikant samband mellan denna egenskap och 
skuldsättningsgraden i enkla regressionsmodeller. Även om det inte finns något signifikant 
samband mellan volatilitet och skuldsättningsgrad, stämmer variabelns negativa 
koefficientskattning med teorin. 

Pecking orderteorin får i likhet med trade-offteorin stöd beträffande förutsägelsen att företag 
med goda framtida tillväxtmöjligheter tenderar att vara lågbelånade. Teorin kan dock inte 
förklara varför företagsstorlek med hög signifikans är positivt korrelerat med 
skuldsättningsgrad. Pecking orderteorin kan inte heller förklara varför lönsamheten eller 
volatiliteten inte har någon större betydelse för kapitalstrukturen i svenska bolag.   

10.3.2 Finsknoterade bolag

I den regressionsmodell som har den högsta förklaringsgraden i analysen av finska 
företagsdata, har framtida tillväxtmöjligheter högst signifikans och uppvisar ett negativt 
samband med skuldsättningsgrad. Detta ger stöd åt trade-offteorin. Det finns även ett svagt, 
överlag ej signifikant, positivt samband mellan företagsstorlek respektive påtaglighet och 
skuldsättningsgrad, vilket bekräftar teorins förutsägelser. Teorin kan däremot inte förklara att 
det saknas ett samband mellan påtaglighet och belåningsgrad, samt att inget samband mellan 

                                                
52 Tahvainen, 2005, s. 48
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lönsamhet, historisk tillväxt respektive volatilitet och skuldsättning kan påvisas hos de finska
företagen.

Pecking orderteorin stöds endast i förutsägelsen att framtida tillväxtmöjligheter är negativt 
korrelerade med skuldsättningsgraden. Att det föreligger ett positivt samband mellan 
företagsstorlek och skuldsättning, om än ej särskilt signifikant, motsäger teorin. Pecking 
orderteorin kan i likhet med trade-offteorin inte förklara varför det inte finns något samband 
mellan lönsamhet, historisk tillväxt respektive volatilitet och skuldsättningsgrad.

11. Diskussion

11.1 Allmän diskussion

Enligt uppsatsens sammantagna resultat tycks varken trade-offteorin eller pecking orderteorin 
kunna tillämpas på vare sig den svenska eller finska aktiemarknaden. Att företagsstorlek är 
positivt korrelerat med skuldsättningsgraden på den svenska marknaden, i enighet med trade-
offteorin, är visserligen intressant och befäster ytterligare vad som har konstaterats i ett flertal 
tidigare studier. Trade-offteorin brister dock på ett flertal andra punkter, främst att påtaglighet 
inte driver skuldsättningen mot en större andel av balansomslutningen. På den finska 
marknaden finns i några av de utvecklade regressionsmodellerna stöd för att detta skulle vara 
fallet. Eftersom signifikansen och den sammantagna förklaringsgraden är så pass låg är det 
dock inte rimligt att fästa någon större vikt vid detta. Påtaglighetens irrelevans är 
anmärkningsvärd, eftersom dess betydelse tidigare har visat sig vara en hörnsten i argumenten 
för trade-offteorin.

Ett annat överraskande resultat är att lönsamheten inte har en mer framträdande roll i 
regressionsmodellerna. I tidigare studier finns i många fall ett starkt negativt samband mellan 
lönsamhet och skuldsättning, vilket ger pecking orderteorin trovärdighet. I de modeller som 
presenteras i denna undersökning är lönsamhetens betydelse begränsad. Visserligen finns ett 
negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad i modell 1, 2 och 3 (Tabell 6) för 
svenska företagsdata, men signifikansen är låg och i de två sistnämnda modellerna måste 
lönsamheten kvadreras för att sambandet ska optimeras. Denna modifiering finns inte 
beskriven i tidigare studier, varför det är svårt att tolka innebörden av dess betydelse. När 
åtgärden tillämpas på finska företagsdata höjs signifikansen till 10-procentsnivån i modell 2 
och 4 (Tabell 7). Åter är det dock svårt att jämföra detta resultat med tidigare studier.

Förklaringsgraden i de modeller som beskriver svenska företagsdata är inte lägre än i 
exempelvis Huang och Songs studie53. Detta antyder att vissa betydelsefulla element i vad 
som påverkar kapitalstrukturen kan ha identifierats i uppsatsen. Det är intressant att tillväxten 
har signifikans (Tabell 6, modell 1-5). Även om trade-offteorin och pecking orderteorin gör 
förutsägelser avseende hur tillväxten bör inverka på skuldsättningsgraden är det möjligt att 
teorierna inte ger dessa egenskapers betydelse tillräckligt stor uppmärksamhet, med avseende 
på de samband som har konstaterats på den svenska marknaden.

De modeller som har utvecklats för att beskriva finska företagsdata har överlag lägre 
förklaringsgrad (Tabell 7). Sannolikt påverkas kapitalstrukturen i finska börsbolag därför av 

                                                
53 Huang och Song, 2003, s. 30
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egenskaper som inte täcks in av modellerna. I likhet med den svenska marknaden bör dock de 
framtida tillväxtmöjligheternas betydelse uppmärksammas.       

Ett helhetsintryck är att ny teori bör formuleras för att beskriva kapitalstrukturen på den 
svenska respektive finska aktiemarknaden. Av tidigare resultat att döma, vore det orealistiskt 
att förvänta sig att trade-offteorin eller pecking orderteorin skulle ha någon exceptionellt hög 
förklaringsförmåga i denna studie. Att teorierna förmår att förklara så pass lite antyder dock 
att situationen i Sverige och Finland kräver en anpassning. Kanske är grundtanken att 
obeståndskostnader, agentkostnader och skattesköld, respektive asymmetrisk information är 
av avgörande betydelse för hur företagen utformar sin kapitalstruktur inte giltig på dessa 
marknader. Om detta är fallet framgår dock inte av resultatet från denna studie.

11.2 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet är begrepp som ofta används i kvantitativa studier 
för att beskriva undersökningens kvalitet. Då denna studie är av kvantitativt slag är det därför 
på sin plats att kommentera dessa begrepp.

Reliabiliteten, som berör måttens pålitlighet och stabilitet54, anses vara hög i denna studie. 
För att beräkna måtten har siffror från företagens årsredovisningar använts. Företags 
årsredovisningar anses vara pålitliga källor. Måtten antas även vara stabila. Detta innebär att 
om samma mått skulle tillämpas i en liknande undersökning, som genomförs vid en senare 
tidpunkt, antas resultaten bli desamma. Måtten betraktas således inte påverkas av tillfälliga 
betingelser.

Begreppsvaliditeten55 i studien bedöms vara relativt god. För att komma fram till resultatet 
har approximationer av de variabler som är av intresse analyserats. Troligtvis är dessa 
approximationer goda, vilket betyder att måtten förmodligen mäter vad det är meningen att de 
ska mäta. De beroende och oberoende variablerna som används i undersökningen anses med 
andra ord vara lämpliga för att undersöka vilka faktorer som är av betydelse för svenska och 
finska börsnoterade företags kapitalstruktur. Det är dock svårt att garantera att så är fallet.

De samband mellan de beroende och oberoende variablerna i undersökningen antas vara 
kausala. Detta innebär att det troligen är de oberoende variablerna som påverkar de beroende 
variablerna och inte tvärtom. Det skulle dock kunna vara så att de beroende variablerna är av 
betydelse för värdet på de oberoende variablerna, det vill säga att sambandet är omvänt. Detta 
gör att det finns en viss osäkerhet förknippad med den interna validiteten56.

Resultaten från denna undersökning går antagligen att generalisera57 till hela den population 
som urvalet är genererat från. Detta innebär att resultatet med relativt stor sannolikhet gäller 
för alla företag som är noterade på Stockholmsbörsens A- och O-lista respektive 
Helsingforsbörsens Main- I- och NM-lista. Att denna generalisering antas vara möjlig beror 
på att det urval som skapas i samband med undersökningen är slumpmässigt. Även om urvalet 
har genererats på ett slumpartat sätt är det dock inte helt säkert att det är representativt, vilket 
gör att det är svårt att försäkra att resultatet går att generalisera till hela populationen. 

                                                
54 Bryman 2002, s. 86-87
55 Bryman, 2002, s. 43-44
56 Bryman, 2002, s. 44
57 Bryman, 2002, s. 93
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Resultatet kan med relativt stor säkerhet inte generaliseras utöver populationen. Detta med 
tanke på att de resultat som har framkommit i tidigare studier på området skiljer sig åt 
sinsemellan och även skiljer sig från resultaten i denna studie. Resultaten skiljer sig också åt 
inom ramen för denna studie. Trots att de svenska och finska marknaderna anses vara relativt 
lika är resultaten för de båda marknaderna olika.

11.3 Förslag på vidare forskning

I denna studie har en del av det område som innefattar svenska och finska företags 
finansiering undersökts inför den kommande sammanslagningen av de nordiska börserna. Det 
finns emellertid ett flertal intressanta aspekter som kvarstår. En kvalitativ studie där fokus 
ligger på att närmare gå in och undersöka vad som motiverar styrelsebeslut i fråga om 
företagens finansiering skulle kunna ge svar på många resterande frågor. Att utreda vilka 
attityder som finns gällande trade-off- respektive pecking orderteorin hos ledare samt 
finansieringsforskare på svenska marknaden vore en annan spännande vinkling. Vidare kan en 
bestämd uppdelning av urvalet företag, förslagsvis i branscher, ge nya intresseväckande 
resultat som inriktar sig på skillnader i kapitalstruktur och vad dessa beror på. Eftersom 
företag inom samma gebit tenderar att ha liknande uppdelning i sin ägarstruktur vore det av
intresse att undersöka om det finns teorier som beskriver hur dessa förhållanden bör se ut och 
huruvida dessa teorier är tillförlitliga. 

Denna studie avgränsades till att inte reflektera över betydelsen av företagens storlek då 
urvalen skapades.  En sådan uppdelning av urvalet skulle exempelvis kunna belysa skillnader 
mellan företag på de olika listorna. Ytterligare tillvägagångssätt för att höja validiteten kan 
vara att inkludera fler nordiska länder i undersökningen. Även Danmark kommer att ingå på 
den nordiska listan och OMX förhandlar dessutom med Norge. Kan man jämföra företagen 
från dessa länder på samma villkor, vilket innebär omvandling av bokförda värden, finns det 
mer information att tillgå. 
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Appendix

Tabell 2: Deskriptiv statistik för beroende och oberoende variabler för svensknoterade 
bolag

Variabel Antalet 
observationer

Medelvärde Median Standard-
avvikelse

Minimum Maximum

TL 60 0,531 0,565 0,192 0,064 1,000
LD 60 0,247 0,226 0,222 0,000 0,999
TD 60 0,489 0,511 0,197 0,035 0,999
MTL 60 0,361 0,327 0,188 0,060 0,825
MLD 60 0,144 0,108 0,158 0,000 0,693
MTD 60 0,323 0,280 0,186 0,034 0,810
Lönsamhet 60 0,039 0,070 0,117 -0,375 0,198
Lönsamhet2 60 0,015 0,009 0,023 0,000 0,141
Storlek 60 8,00 7,85 2,20 3,03 12,0
Storlek2 60 68,8 61,7 35,7 9,15 145
Påtaglighet 60 0,434 0,427 0,226 0,012 0,979
Historisk tillväxt 60 0,099 0,072 0,164 -0,222 0,897
Historisk tillväxt2 60 0,036 0,006 0,113 0,000 0,805
Tillväxt-
möjligheter

60 1,64 1,33 1,01 0,851 6,32

Volatilitet 60 0,073 0,039 0,076 0,011 0,417

Kommentar till tabell 2: Standardavvikelsen är angiven i decimalform.
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Tabell 3: Deskriptiv statistik för beroende och oberoende variabler för finsknoterade 
bolag

Variabel Antalet 
observationer

Medelvärde Median Standard-
avvikelse

Minimum Maximum

TL 60 0,494 0,510 0,155 0,129 0,817
LD 60 0,239 0,196 0,205 0,000 0,981
TD 60 0,489 0,496 0,166 0,126 0,999
MTL 60 0,348 0,281 0,197 0,063 0,857
MLD 60 0,174 0,090 0,202 0,000 0,909
MTD 60 0,348 0,278 0,207 0,062 0,994
Lönsamhet 60 0,047 0,073 0,163 -1,000 0,214
Storlek 60 5,23 4,70 1,69 2,75 9,46
Påtaglighet 60 0,454 0,450 0,225 0,001 0,990
Påtaglighet2 60 0,256 0,203 0,226 0,000 0,980
Historisk tillväxt 60 0,129 0,081 0,190 -0,175 1,19
Historisk tillväxt2 60 0,052 0,007 0,190 -0,014 1,41
Tillväxtmöjligheter 60 1,72 1,40 1,33 0,801 9,76
Tillväxtmöjligheter2 60 4,71 1,95 12,7 0,640 95,2
Volatilitet 60 0,088 0,050 0,168 0,003 1,30
Volatilitet2 60 0,035 0,003 0,218 0,000 1,69

Kommentar till tabell 3: Standardavvikelsen är angiven i decimalform.
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Tabell 4: Korrelationer mellan beroende och oberoende variabler för svensknoterade 
bolag

Variabel TL LD TD MTL MLD MTD
Lönsamhet 0,269

(0,038)**
0,251

(0,053)*
0,179

(0,172)
0,122

(0,353)
0,158

(0,229)
0,054

(0,680)
Lönsamhet2 -0,418

(0,001)***
-0,322

(0,012)**
-0,393

(0,002)***
-0,429

(0,001)***
-0,326

(0,011)**
-0,402

(0,001)***
Storlek 0,539

(0,000)***
0,273

(0,035)**
0,461

(0,000)***
0,420

(0,001)***
0,224

(0,086)*
0,353

(0,006)***
Storlek2 0,499

(0,000)***
0,237

(0,068)*
0,425

(0,001)***
0,378

(0,003)***
0,189

(0,147)
0,316

(0,014)**
Påtaglighet 0,175

(0,182)
0,399

(0,002)***
0,138

(0,291)
0,121

(0,358)
0,385

(0,002)***
0,081

(0,538)
Historisk 
tillväxt

-0,083
(0,529)

0,074
(0,577)

-0,025
(0,848)

-0,256
(0,048)**

-0,010
(0,939)

-0,196
(0,134)

Tillväxt-
möjligheter

-0,318
(0,013)**

-0,180
(0,170)

-0,299
(0,020)**

-0,534
(0,000)***

-0,311
(0,016)**

-0,499
(0,000)***

Volatilitet -0,409
(0,001)***

-0,412
(0,001)***

-0,343
(0,007)***

-0,339
(0,008)***

-0,371
(0,003)***

-0,284
(0,028)**

Kommentar till tabell 4: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger korrelationskoefficienten, i 
decimalform, enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive korrelationskoefficients p-värde, angett i 
decimalform. * intill korrelationskoefficientens p-värde innebär att koefficienten endast är signifikant på 10-
procentsnivån. ** innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på såväl 10- som 5-procentsnivån. *** 
innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill 
korrelationskoefficienten betyder detta att koefficienten inte är signifikant varken på 10-procentsnivån eller på 
någon nivå under 10 procent.
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Tabell 5: Korrelationer mellan beroende och oberoende variabler för finsknoterade 
bolag

Variabel TL LD TD MTL MLD MTD
Lönsamhet -0,072

(0,583)
-0,033
(0,804)

-0,026
(0,845)

-0,009
(0,944)

0,060
(0,650)

0,051
(0,697)

Lönsamhet2 0,149
(0,257)

0,140
(0,284)

0,157
(0,231)

-0,159
(0,225)

-0,079
(0,548)

-0,133
(0,312)

Storlek 0,190
(0,146)

0,129
(0,327)

0,153
(0,242)

0,280
(0,030)**

0,160
(0,221)

0,238
(0,067)*

Påtaglighet 0,200
(0,126)

0,442
(0,000)***

0,162
(0,216)

0,400
(0,002)**

0,495
(0,000)***

0,348
(0,006)*

Historisk tillväxt 0,097
(0,460)

0,009
(0,947)

0,147
(0,262)

-0,039
(0,769)

-0,035
(0,791)

0,021
(0,871)

Historisk tillväxt2 0,143
(0,275)

0,020
(0,879)

0,159
(0,226)

0,053
(0,688)

-0,029
(0,826)

0,070
(0,596)

Tillväxtmöjligheter -0,307
(0,017)**

-0,191
(0,144)

-0,186
(0,156)

-0,512
(0,000)***

-0,244
(0,060)*

-0,378
(0,003)***

Tillväxtmöjligheter2 -0,272
(0,036)**

-0,178
(0,174)

-0,207
(0,113)

-0,332
(0,009)***

-0,165
(0,208)

-0,268
(0,039)**

Volatilitet 0,020
(0,881)

0,026
(0,843)

0,011
(0,931)

-0,204
(0,118)

-0,153
(0,245)

-0,210
(0,107)

Volatilitet2 0,147
(0,263)

0,128
(0,331)

0,138
(0,292)

-0,127
(0,333)

-0,077
(0,558)

-0,124
(0,346)

Kommentar till tabell 5: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger korrelationskoefficienten, i 
decimalform, enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive korrelationskoefficients p-värde, angett i 
decimalform. * intill korrelationskoefficientens p-värde innebär att koefficienten endast är signifikant på 10-
procentsnivån. ** innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på såväl 10- som 5-procentsnivån. *** 
innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill 
korrelationskoefficienten betyder detta att koefficienten inte är signifikant varken på 10-procentsnivån eller på 
någon nivå under 10 procent.
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Tabell 6: Samband mellan TL och oberoende variabler för svensknoterade bolag

Parameter Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7
Lönsamhet -0,102

(0,701)
- - - - - -

Lönsamhet2 - -1,40
(0,168)

-1,45
(0,157)

- - - -

Storlek 0,041
(0,001)***

0,040
(0,000)***

0,041
(0,000)***

0,039
(0,001)***

0,045
(0,000)***

0,047
(0,000)***

-

Storlek2 - - - - - - 0,003
(0,000)***

Påtaglighet -0,070
(0,502)

- -0,064
(0,518)

- - - -

Historisk tillväxt 0,294
(0,087)*

0,278
(0,086)*

0,301
(0,071)*

0,281
(0,085)*

0,305
(0,060)*

- -

Tillväxtmöjligheter -0,061
(0,030)**

-0,051
(0,064)*

-0,055
(0,053)*

- -0,062
(0,021)**

- -

Volatilitet -0,507
(0,230)

- -0,363
(0,258)

- - -

Modellens
p-värde

0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***

Justerad R2 % 31,3 33,7 33,0 32,9 32,6 27,8 23,6

Kommentar till tabell 6: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger variablernas 
parameterskattningar enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive parameterskattnings p-värde, 
angett i decimalform. * intill parameterskattningens eller modellens p-värde innebär att parameterskattningen 
eller modellen som helhet endast är signifikant på 10-procentsnivån. ** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på såväl 10-som 5-procentsnivån. *** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill parameterskattningen 
eller modellens p-värde betyder detta att skattningen eller modellen som helhet inte är signifikant varken på 10-
procentsnivån eller på någon nivå under 10 procent.
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Tabell 7: Samband mellan TL och oberoende variabler för finsknoterade bolag

Parameter Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7
Lönsamhet -0,043

(0,872)
- - - - - -

Lönsamhet2 - 0,271
(0,078)*

- 0,286
(0,066)*

- - -

Storlek 0,018
(0,180)

0,018
(0,146)

0,017
(0,153)

0,015
(0,214)

0,015
(0,223)

- -

Påtaglighet 0,072
(0,480)

- - 0,072
(0,461)

0,070
(0,477)

- -

Historisk tillväxt 0,194
(0,087)*

- - - - - -

Historisk tillväxt2 - 0,160
(0,119)

0,159
(0,123)

0,165
(0,110)

0,163
(0,116)

- -

Tillväxtmöjligheter -0,032
(0,083)*

-0,034
(0,026)**

-0,033
(0,029)**

-0,030
(0,067)*

-0,029
(0,073)*

-0,036
(0,017)**

-

Tillväxtmöjligheter2 - - - - - - -0,003
(0,036)**

Volatilitet 0,146
(0,573)

- - - - - -

Volatilitet2 - - 0,151
(0,094)*

- 0,160
(0,081)*

- -

Modellens
p-värde

0,113 0,021** 0,024** 0,034** 0,039** 0,017** 0,036**

Justerad R2 % 7,7 12,8 12,3 12,0 11,5 7,8 5,8

Kommentar till tabell 7: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger variablernas 
parameterskattningar enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive parameterskattnings p-värde, 
angett i decimalform. * intill parameterskattningens eller modellens p-värde innebär att parameterskattningen 
eller modellen som helhet endast är signifikant på 10-procentsnivån. ** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på såväl 10- som 5-procentsnivån. *** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill parameterskattningen 
eller modellens p-värde betyder detta att skattningen eller modellen som helhet inte är signifikant varken på 10-
procentsnivån eller på någon nivå under 10 procent.
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Tabell 8: Korrelationsmatris för oberoende variabler för svensknoterade bolag

Variabel Lönsamhet Lönsamhet2 Storlek Storlek2 Påtaglighet Historisk 
tillväxt

Tillväxt-
möjligheter

Volatilitet

Lönsamhet 1
Lönsamhet2 -0,613

(0,000)***
1

Storlek 0,467
(0,000)***

-0,422
(0,001)***

1

Storlek2 0,402
(0,001)***

-0,353
(0,006)***

0,989
(0,000)***

1

Påtaglighet 0,320
(0,013)**

-0,243
(0,062)*

0,296
(0,022)**

0,264
(0,042)**

1

Historisk 
tillväxt

-0,142
(0,280)

0,164
(0,209)

-0,287
(0,026)**

-0,249
(0,055)*

0,013
(0,921)

1

Tillväxt-
möjligheter

-0,103
(0,433)

0,353
(0,006)***

-0,297
(0,021)**

-0,228
(0,080)*

-0,221
(0,090)*

0,604
(0,000)*** 1

Volatilitet -0,712
(0,000)***

0,588
(0,000)***

-0,516
(0,000)***

-0,477
(0,000)***

-0,321
(0,012)**

0,069
(0,601)

0,174
(0,183)

1

Kommentar till tabell 8: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger korrelationskoefficienten, i 
decimalform, enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive korrelationskoefficients p-värde, angett i 
decimalform. * intill korrelationskoefficientens p-värde innebär att koefficienten endast är signifikant på 10-
procentsnivån. ** innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på såväl 10- som 5-procentsnivån. *** 
innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill 
korrelationskoefficienten betyder detta att koefficienten inte är signifikant varken på 10-procentsnivån eller på 
någon nivå under 10 procent.
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Tabell 9: Korrelationsmatris för oberoende variabler för finsknoterade bolag

Variabel Lönsam-
het

Lönsam-
het2

Storlek Påtaglig-
het

Historisk 
tillväxt

Histo-
risk 

tillväxt2

Tillväxt-
möjlig-
heter

Tillväxt-
möjlig-
heter2

Volatilitet Vola-
tilitet2

Lönsamhet 1
Lönsamhet2 -0,828

(0,000)***
1

Storlek 0,241
(0,064)*

-0,203
(0,119)

1

Påtaglig-
het

0,212
(0,105)

-0,205
(0,115)

0,350
(0,006)***

1

Historisk 
tillväxt

0,198
(0,129)

-0,202
(0,122)

-0,259
(0,046)**

-0,146
(0,266)

1

Historisk 
tillväxt2

-0,053
(0,689)

-0,020
(0,881)

-0,178
(0,175)

-0,110
(0,405)

0,893
(0,000)***

1

Tillväxt-
möjligheter

0,027
(0,840)

0,113
(0,392)

-0,268
(0,038)**

-0,420
(0,001)***

0,135
(0,303)

0,050
(0,705)

1

Tillväxt-
möjlig-
heter2

0,065
(0,622)

0,042
(0,748)

-0,180
(0,170)

-0,314
(0,015)**

0,049
(0,710)

-0,003
(0,984)

0,944
(0,000)***

1

Volatilitet -0,866
(0,000)***

0,952
(0,000)***

-0,267
(0,039)**

-0,270
(0,037)**

-0,187
(0,153)

0,009
(0,946)

0,193
(0,140)

0,143
(0,277)

1

Volatilitet2 -0,854
(0,000)***

0,995
(0,000)***

-0,195
(0,135)

-0,191
(0,144)

-0,212
(0,103)

-0,015
(0,912)

0,091
(0,489)

0,037
(0,781)

0,964
(0,000)***

1

Kommentar till tabell 9: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger korrelationskoefficienten, i 
decimalform, enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive korrelationskoefficients p-värde, angett i 
decimalform. * intill korrelationskoefficientens p-värde innebär att koefficienten endast är signifikant på 10-
procentsnivån. ** innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på såväl 10- som 5-procentsnivån. *** 
innebär att korrelationskoefficienten är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill 
korrelationskoefficienten betyder detta att koefficienten inte är signifikant varken på 10-procentsnivån eller på 
någon nivå under 10 procent.
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Tabell 10: Stabilitetskontroll av den mest signifikanta modellen (Modell 2) för 
svensknoterade bolag

Beroende variabel

Parameter TL LD TD MTL MLD MTD
Lönsamhet2 -1,40

(0,168)
-1,92

(0,153)
-1,45

(0,180)
-1,45

(0,139)
-1,28

(0,174)
-1,44

(0,154)
Storlek 0,040

(0,000)***
0,021

(0,142)
0,034

(0,004)***
0,020

(0,049)**
0,008

(0,420)
0,015

(0,145)
Historisk tillväxt 0,278

(0,086)*
0,414

(0,054)*
0,358

(0,040)**
0,152

(0,327)
0,273

(0,070)*
0,209

(0,193)
Tillväxtmöjligheter -0,051

(0,064)*
-0,051
(0,157)

-0,060
(0,043)**

-0,090
(0,001)***

-0,060
(0,020)**

-0,091
(0,001)***

Modellens
p-värde

0,000*** 0,021** 0,000*** 0,000*** 0,013** 0,000***

Justerad R2 % 33,7 12,7 27,9 35,6 14,5 29,9

Kommentar till tabell 10: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger variablernas 
parameterskattningar enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive parameterskattnings p-värde, 
angett i decimalform. * intill parameterskattningens eller modellens p-värde innebär att parameterskattningen 
eller modellen som helhet endast är signifikant på 10-procentsnivån. ** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på såväl 10- som 5-procentsnivån. *** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill parameterskattningen 
eller modellens p-värde betyder detta att skattningen eller modellen som helhet inte är signifikant varken på 10-
procentsnivån eller på någon nivå under 10 procent.
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Tabell 11: Stabilitetskontroll av den mest signifikanta modellen (Modell 2) för 
finsknoterade bolag

Beroende 
variabel

Parameter TL LD TD MTL MLD MTD
Lönsamhet2 0,271

(0,078)*
0,300

(0,162)
0,284

(0,096)*
-0,111
(0,535)

-0,056
(0,790)

-0,099
(0,627)

Storlek 0,018
(0,146)

0,016
(0,359)

0,019
(0,168)

0,018
(0,197)

0,011
(0,498)

0,019
(0,240)

Historisk tillväxt2 0,160
(0,119)

0,060
(0,675)

0,180
(0,116)

0,107
(0,374)

-0,002
(0,988)

0,124
(0,367)

Tillväxtmöjligheter -0,034
(0,026)**

-0,028
(0,185)

-0,021
(0,200)

-0,069
(0,000)***

-0,033
(0,118)

-0,052
(0,011)**

Modellens
p-värde

0,021** 0,333 0,106 0,001*** 0,392 0,026**

Justerad R2 % 12,8 1,2 6,4 24,9 0,3 12,0

Kommentar till tabell 11: Antalet observationer är 60. Siffrorna utom parentes anger variablernas 
parameterskattningar enligt Minitab. Siffrorna inom parentes anger respektive parameterskattnings p-värde, 
angett i decimalform. * intill parameterskattningens eller modellens p-värde innebär att parameterskattningen 
eller modellen som helhet endast är signifikant på 10-procentsnivån. ** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på såväl 10- som 5-procentsnivån. *** innebär att parameterskattningen eller 
modellen som helhet är signifikant på 1-, 5- och 10-procentsnivån. Om ingen * anges intill parameterskattningen 
eller modellens p-värde betyder detta att skattningen eller modellen som helhet inte är signifikant varken på 10-
procentsnivån eller på någon nivå under 10 procent.
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Tabell 12: Oberoende variablers påverkan på TL i svensknoterade bolag, hypotes vs 
empiri

Variabel Hypotes enligt trade-
offteorin

Hypotes enligt pecking 
orderteorin

Empiri

Lönsamhet + - Inget entydigt 
samband

Lönsamhet2 Ingen Ingen -
Storlek + - +
Storlek2 Ingen Ingen +
Påtaglighet + Ingen Inget entydigt 

samband
Historisk tillväxt - - Inget entydigt 

samband
Tillväxtmöjligheter - - -
Volatilitet - - -

Kommentar till tabell 12: + betyder att ökade värden på den oberoende variabeln i fråga ökar bolagens belåning. 
– betyder att ökade värden på den oberoende variabeln i fråga minskar bolagens belåning.
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Tabell 13: Oberoende variablers påverkan på TL i finsknoterade bolag, hypotes vs 
empiri

Variabel Hypotes enligt trade-
offteorin

Hypotes enligt pecking 
orderteorin

Empiri

Lönsamhet + - Inget entydigt 
samband

Lönsamhet2 Ingen Ingen Inget entydigt 
samband

Storlek + - +
Påtaglighet + Ingen +
Historisk tillväxt - - Inget entydigt 

samband
Historisk tillväxt2 Ingen Ingen Inget entydigt 

samband
Tillväxtmöjligheter - - -
Tillväxtmöjligheter2 Ingen Ingen -
Volatilitet - - Inget entydigt 

samband
Volatilitet2 Ingen Ingen Inget entydigt 

samband

Kommentar till tabell 13: + betyder att ökade värden på den oberoende variabeln i fråga ökar bolagens belåning. 
– betyder att ökade värden på den oberoende variabeln i fråga minskar bolagens belåning.


