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SAMMANFATTNING
Studiens syfte var att undersöka sambandet mellan aktiemarknadens fluktuationer och företag
i IT-branschens val av kapitalstruktur. Även att söka en djupare förståelse genom att ta del av
Chief Financial Officers (CFO) och Chief Executive Officers (CEO) perspektiv på
skuldsättningsgrad, soliditet, aktiemarknadens rörelser vid kapitalplacering samt vad som
påverkar ett företags värde. Detta har skett med Market timing hypotesen som teoretisk
utgångspunkt. Den huvudsakliga undersökningsmetoden har bestått av en kvantitativ
dataanalys i form av multipel regressionsanalys. Kvalitativa intervjuer har därefter utförts i
syfte att komplettera datan och för att förtydliga hur dessa aspekter hanteras i den praktiska
verkligheten. Resultaten från studien indikerar att finansieringsbeslut är högst
situationsbetingade men att marknadsvärdet har en viss påverkan. Utöver detta visade sig
lönsamhet och andel anläggningstillgångar i förhållande till totala tillgångar väga tungt. De
respondenter som intervjuades menade även att mängden eget kapital och skuld ett företaget
besitter påverkar dess värde.
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ABSTRACT
The purpose of this study has been to examine the possible relationship between patterns on
the stock market and the capital structure of IT-companies. Furthermore, the study attempts to
contribute a deeper understanding of the ways Chief Financial Officers (CFO) and Chief
Executive Officers (CEO) handle aspects pertaining to levels of debt, solidity, the market when
making investment decisions and factors that influence a company´s value. This has been done
using the Market Timing Hypothesis as the main theoretical frame of reference. The study has
primarily been conducted using quantitative data analysis in the form of multiple regression.
Qualitative interviews have been subsequently conducted with the purpose of enhancing the
statistical findings. The results from the study indicate that financial decisions largely vary
depending on the situation, albeit market value being an influencing factor. Moreover, the
profitability of the company and the amount of fixed assets play a role in financial decisions.
The respondents further noted that the amount of equity and debt of the company does affect
its value.
Keywords: IT-companies, capital structure, Market Timing, market value, financial decisions,
leverage and investments.

DEFINITIONER
● Informationsasymmetri - föreligger då parter som ska ingå ett avtal eller fatta ett beslut
har tillgång till olika förhandsinformation (Myers och Majluf 1984).
● IT-branschen
Inkluderar
datakonsultoch
dataserviceverksamhet,
telekommunikation, parti- och detaljhandel med elektronikprodukter samt
elektronikindustrin (NUTEK, 1999).
● Skuldfinansiering - när företaget upptar skulder, antingen via lån eller nyemissioner,
för att få in kapital till företaget (Zingales 2008).
● Skuldsättningsgrad alternativt belåningsgrad - Den mängd skulder företaget har i
förhållande till eget kapital (Sandberg, Lewellen & Stanley, 1987).
● Soliditet - visar hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget kapital
(Sandberg, Lewellen & Stanley, 1987).
● Solvens – innebär betalningsförmåga och mäter huruvida ett företag kan betala sina
skulder. Således kan ett företag som definieras som insolvent inte betala sina skulder.
(Zingales 2008)
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1.

INLEDNING

I det inledande kapitlet redogörs en historisk bakgrund inom ämnet kapitalstruktur. Detta leder
vidare in på en problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemformulering, syfte och
valda undersökningsfrågor. Kapitlet avslutas med en avgränsning inom det undersökta
området och en beskrivning på den valda dispositionen i uppsatsen.

1.1 Bakgrund
Den 15:e september 2008 ansökte det anrika Lehman Brothers om konkursskydd (Swedberg
2010). Med sina över 600 miljarder dollar i tillgångar är det än idag det största företag som
någonsin försatts i konkurs i amerikansk historia. Många banker hade för vana att under denna
tid maximera sin belåningsgrad för att maximera vinster. Det var lagstadgat att ett företags
belåningsgrad inte fick vara större än 12 gånger dess egna kapital, däremot fick elva aktörer
dispens för att kunna kalkylera sin belåningsgrad utifrån andra metoder (Government
Accountability Office [GAO] 2004). Detta resulterade i att dessa aktörer, inklusive Lehman
Brothers, kunde ha en högre belåningsgrad än resterande på marknaden. Baksidan av myntet
när det kommer till belåning är att det även ökar riskexponering, så en dubbel belåningsgrad
innebär dubbel riskexponering. Lehman Brothers belåningsgrad var under dess sista tid 31,2
gånger dess egna kapital vilket gjorde att dess riskexponering sköt i höjden (Miller & Svara
2009). När finanskrisen år 2007 tagit fart och de exponerade företagen en efter en föll, var
konkursen för de exceptionellt utsatta Lehman Brothers inte längre en risk, utan ett faktum
(Swedberg 2010).
I sitt vittnesmål inför USA:s representanthus i fallet Lehman Brothers presenterade Zingales
(2008) argument för att företagets aggressiva belåningspolicy låg till grund för dess kollaps.
Den rådande finanskrisen var ett stort problem för samtliga banker, men som i fallet Lehman
gravt förvärrades av två av dess grundläggande finansiella faktorer; en extremt hög
belåningsgrad och en hög grad skuldfinansiering.
För varje $100 i Lehman Brothers innehav var enbart $3,30 eget kapital. Denna höga
belåningsgrad innebar att en 3,3 procentig minskning av tillgångarnas värde skulle förgöra all
dess eget kapital och i förlängningen skulle göra företaget insolvent (Zingales 2008). Detta
faktum förvärrades av Lehman Brothers höga grad av skuldfinansiering. Att styra undan från
långfristiga skulder och nyttja kortfristiga skulder i högre grad kan vara väldigt lukrativt i tider
med låg ränta. Problemet med skuldfinansiering blir att företagets exponering vid
marknadsrusningar, likt vad som ofta händer när en bank ryktas vara insolvent, ökar. Några
som helst tvivel angående ett företags solvens innebär att låntagaren, såväl de som står för de
kortfristiga lånen återtar sina medel vilket kan skapa tillfällig likviditetsbrist för banken.
Lehman Brothers försökte vid finanskrisens början att minska sin belåningsgrad och minska sin
skuldfinansiering, men det var för lite och för sent.
De kapitalstrukturella beslut, uppdelningen mellan skulder och eget kapital, som tagits i syfte
att vinstmaximera med total försummelse av den potentiella risk de medför var en stor
anledning till varför Lehman Brothers inte överlevde finanskrisen (Zingales 2008). Företagets
bokförda värde på eget kapital var cirka $20 miljarder men det faktiska marknadsvärdet av eget
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kapital var något helt annat, av den anledningen hamnade företagets solvens i fråga. VD:n för
Lehman hävdar att företaget var solvent och att företaget stöp som ett resultat av en
marknadsrusning - företagets belåningsgrad, skuldfinansiering och marknadsvärdet på eget
kapital talar dock om något helt annat. (Miller & Svara 2009; Zingales 2008)
Förståelse kring kapitalstruktur och vad det kan ha för praktiska konsekvenser är vitalt för en
verksamhets överlevnad, oavsett bransch (Groth & Anderson 1997). Därför är det inte
förvånande att ämnet är väl omtalat inom finansiering. Det finns flera sätt att mäta
kapitalstruktur på (Sandberg, Lewellen & Stanley 1987). De vanligaste måtten är däremot dels
genom soliditet som visar hur stor andel av företagets tillgångar som finansieras med eget
kapital. Därefter är skuldsättningsgrad ett viktigt mått som visar hur stor andel skulder ett
företag har i förhållande till eget kapital.
När Franco Modigliani och Merton Miller (1958) presenterade sitt irrelevansteorem lade de
grunden för hur forskningen inom kapitalstruktur sett ut de senaste 60 åren. Irrelevansteoremet
beskriver hur kapitalstrukturen i ett företag som inte påverkas av beskattning, agentkostnader
och informationsasymmetri samt som agerar på en effektiv marknad inte kommer att påverka
företagets värde. År 1963 (Modigliani & Miller) modifierades teorin genom att påvisa hur ett
företags värde påverkas av beskattning och det kunde därmed konkluderas att ett företags värde
i praktiken påverkas av dess belåningsgrad på grund av en större skattesköld, det vill säga då
ränta på lån är avdragsgill ökar företagets värde i proportion till företagets skuld. Källan till det
ökade värdet kommer således från de pengar som sparas in från skuldsättningen. I teorin skulle
ett företag belånat till max vara av högre värde än ett obelånat företag, något praktiska fall likt
Lehman Brothers starkt bestrider.
Forskningen inom ämnet fortlöpte och Tradeoff teorin bildades. I enlighet med ovanstående
teorier hävdar även Tradeoff teorin att konkursrelaterade kostnader måste beaktas när företag
nyttjar en högre skuldsättning (Miller 1977). Teorin menar att det finns skattefördelar i belåning
upp till en viss grad, det vill säga att det finns en optimal nivå av skulder.
Myers och Majluf (1984) påstår i motsats till Tradeoff teorin att en optimal kapitalstruktur inte
kan och ännu inte har definierats då både belåning och eget kapital påverkas av en stor mängd
andra faktorer. De motstrider teorin och menar istället att ett företags kapitalanskaffning antar
en hierarkisk ordning där företag helst finansierar sin verksamhet med eget kapital, följt av
belåning och slutligen nyemission. Denna hierarki är byggd på antagandet att kostnaden för
finansiering ökar som ett resultat av informationsasymmetrin relaterade till olika finansiella
alternativ. Eget kapital innefattar således lägst grad av informationsasymmetri medan emitterat
kapital innefattar högst grad av informationsasymmetri. Därav är det egna kapitalet det mest
attraktiva alternativet för verksamheten. Föregående resonemang är känt som Pecking order
teorin.
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1.2 Problemdiskussion
Kapitalstrukturella frågor har varit hett diskuterade sedan ämnets uppkomst i slutet av 50-talet.
Årtionden av forskning i ämnet har i hög grad mynnat ut i empiriskt bevis på att manageriella
beslut som tas angående ett företags kapitalstruktur i mångt och mycket ligger i linje med
antingen Tradeoff- eller Pecking order teorin. All denna forskning till trots råder det ingen
konsensus angående vad bevisen egentligen betyder (Chung, Na & Smith 2013). Det finns
betydande regelbundenheter som varken förklarats av Tradeoff eller Pecking order. Chung, Na
och Smith (2013) menar att studier kring lågbelånade och ickebelånade företag verkar
inkonsekventa när de försöker förklaras av Tradeoff teorin. Dessutom visar studier på att företag
ibland väljer aktieemissioner även när det inte är sista utvägen. Därför menar de att både
Pecking order och Tradeoff kan förkastas helt och hållet.
CFO:s och CEO:s står inför en osäker värld där antaganden kring dessa teorier inte alltid drar
jämnt (Groth & Anderson 1997). Chung, Na och Smith (2013) hänvisar därför vidare till ett
färskare bidrag inom forskningen som rört om i det område som legat i stiltje i så gott som 40
år. Hypotesen kallas Market timing och presenterades av Baker och Wurgler år 2002. Denna
hypotes menar att aktiemarknadens status är vad som påverkar ett företags kapitalstruktur. Detta
innebär att skuld och eget kapital inte har någon påtaglig påverkan på företagets värde och att
valet av att finansiera genom nyemission eller lån helt faller på hur aktiemarknaden för tillfället
ser ut (Baker & Wurgler 2002). I praktiken innebär detta att ett företag i regel genomför
nyemissioner när dess marknadsvärde är som allra högst och köper tillbaka aktier när dess
marknadsvärde är lågt. Skulle Market timing hypotesen visa sig sann så skulle existensen av en
optimal kapitalstruktur kunna förkastas (Baker & Wurgler 2002).
Enligt Graham och Harveys (2001) studie på finansdirektörer ansåg 62 procent av de tillfrågade
att en viktig faktor angående företagens beslut att belåna eller genomföra nyemission var
företagets nuvarande position på aktiemarknaden. I denna studie ansågs företagets
marknadsposition vara viktigare än nio av tio andra undersökta aspekter, något som inte ligger
i linje med varken Tradeoff- eller Pecking order teorin. Baker och Wurgler (2002) undersökte
detta vidare och fann robust, statistiskt bevis för att detta stämde överens med den praktiska
verkligheten. De kom fram till att företagens val av kapitalstruktur är en konsekvens av
aktiemarknadens fluktuationer och marknadsvärden. Senare genomförda studier har inte riktigt
haft samma lycka och hypotesens signifikans är för närvarande inte bevisad (Alti 2006). Alti
menar dock att hypotesen hittills inte heller kan dementeras då det inte finns tillräckligt mycket
forskning till grund för detta. Därför menar han att det finns en lucka att fylla.
Baker och Wurglers (2002) studie visade att förändringar på marknaden återspeglar företags
val av kapitalstruktur. När Mahajan & Tartaroglu (2008) undersökte det vidare kritiserade de
att Market timing främst undersökts på den amerikanska marknaden och väljer därför i sin
studie att undersöka G-7 länderna Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Storbritannien, USA
och Japan. Så vitt författarna vet, är Sverige inte lika väl undersökt i denna fråga. Sverige är ett
land som är framstående inom IT-branschen då det finns bra infrastruktur, avancerade tjänster
och där en stor andel av befolkningen använder IT-lösningar regelbundet (Regeringskansliet,
2011). De senaste åren har IT-sektorn i Sverige uppvisat stor tillväxt, exempel på detta är i
Stockholm där 9,4 procent av alla sysselsatta år 2016 arbetade inom IT, en siffra som stigit från
7,4 procent år 2006 (DI 2016). Vidare har genomsnittslönen för en IT-chef mellan åren ökat från
47 000 kronor år 2005 till 64 500 kronor år 2016, en ökning på 37,2 procent (Statistiska
Centralbyrån [SCB] 2016). För att IT-sektorn skall kunna åtnjuta vidare utveckling och tillväxt
är det av ökande vikt att kapitalstrukturella frågor i ämnet lyfts fram. Det är en bransch som
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besitter en unik möjlighet att sysselsätta mängder, förse hushåll med löner samt att skapa stora
värden för aktie- och delägare (Liu & Zhuang 2009).

1.3 Problemformulering
Flertalet teorier som bildats inom ämnet kapitalstruktur motsäger varandra och studier
baserade på dessa ger ständigt varierande resultat. Det har klargjorts att det finns
regelbundenheter som inte kan förklaras genom de klassiska teorierna. Aktiemarknaden kan
ha en större påverkan än förmodat enligt ny forskning.

1.4 Undersökningsfrågor
Studien har som avsikt att undersöka följande frågor:
➢ Finns ett samband mellan förändringar på aktiemarknaden och hur företag har valt att
finansiera sig?
➢ Har skuld och eget kapital någon påverkan på ett företags värde enligt CFO:s och
CEO:s?
➢ Vilka faktorer är viktigast för CFO:s och CEO:s vid finansieringsbeslut?

1.5 Syfte
Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan aktiemarknadens fluktuationer och
företag i IT-branschens val av kapitalstruktur. Även att söka en djupare förståelse genom att ta
del av CFO:s och CEO:s perspektiv gällande skuldsättningsgrad, soliditet, aktiemarknadens
rörelser vid kapitalplacering samt vad som påverkar ett företags värde.

1.6 Avgränsning
En avgränsning har gjorts till att endast undersöka börsnoterade företag inom IT-branschen i
Sverige mellan åren 2009–2016. Företagen som ingår i studien följer NACE Rev. 2: 61
Telecommunications och 62 Computer programming, consultancy and related activities.
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1.7 Disposition
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2.

TEORETISK REFERENSRAM

I detta kapitel följer en redogörelse för de teorier som är centrala för forskningsfältet och
studiens problemområde. Vidare redovisas tidigare forskning och kritik mot den huvudsakliga
hypotesen.

2.1 Market timing hypotesen
En av de tidigaste bidragen till forskningen om Market timing kom i form av en undersökning
på 392 CFO:s av Graham och Harvey (2001) där två tredjedelar av samtliga respondenter
menade att företagets aktiepris hade påverkan på valet att uppta lån eller emittera ut aktier.
Baker och Wurgler (2002) tog i sin tur rygg på detta och menade att bolag är mer benägna att
genomföra nyemissioner när dess marknadsvärde är högt i förhållande till det bokförda värdet
och tidigare marknadsvärden. När marknadsvärdet däremot är lågt i jämförelse med bokfört
värde och tidigare marknadsvärden väljer de istället att återköpa aktier. Syftet är att utnyttja
temporära fluktuationer i aktiekursen, maximera värdet för de befintliga aktieägarna och att
utnyttja de olika finansieringsformerna för att anskaffa kapital till ett sådant lågt pris som
möjligt. Detta blev startskottet för ett nytt forskningsparadigm inom kapitalstruktur.
Teorin menar att det är aktiemarknadens värdering som styr hur företag väljer att finansiera nya
investeringar, det vill säga om det ska vara genom lån, eget kapital eller nyemissioner. Detta
innebär att skuld och eget kapital inte har någon påtaglig påverkan på företagets värde. Baker
och Wurgler (2002) menar vidare att befintliga aktieägare får på bekostnad av kommande och
gående aktieägare fördelar av Market timing på en ineffektiv kapitalmarknad.
Både Pecking order- och Tradeoff teorin betraktas som viktiga referenspunkter, Market timing
hypotesen presenteras som en alternativ förklaring då det finns betydande regelbundenheter
som inte klargjorts med hjälp av dessa teorier (Baker & Wurgler 2002; Chung, Na & Smith
2013). Market timing hypotesen menar att aktiemarknaden är en viktig utgångspunkt och att
aktievärden är betydelsefulla faktorer att betrakta för att förstå varför och framför allt när bolag
väljer att emittera aktier (Baker & Wurgler 2002).
Forskning inom kapitalstruktur har traditionellt genomförts med hjälp av två väl etablerade och
utforskade teorier, Pecking order och Tradeoff (Mahajan & Tartaroglu 2008). Efter att Market
timing hypotesen formellt formulerats och presenterats har forskningsfokus i hög grad skiftat
från att enbart undersöka ämnet utifrån Pecking order och Tradeoff till att även undersöka
marknadsrelaterade faktorers påverkan på kapitalstruktur (Mahajan & Tartaroglu 2008; Kayhan
& Titman 2007; De Bie & De Haan 2007; Alti 2006; Hovakimian 2006).
2.1.1 Mahajan och Tartaroglu
När Baker och Wurgler (2002) genomförde sin banbrytande undersökning om kapitalstruktur
studerade de börsintroduktioner på den amerikanska aktiemarknaden mellan åren 1968 till
1998. För att undersöka detta skapade de ett mått de valde att kalla External Finance Weighted
Avarage Market-to-Book, eller; EFWAMB. Detta mått används för att avgöra vilken påverkan
ett företags tillfälliga marknadsvärdering hade på företagets skuldsättningsgrad. De fann en
stark korrelation mellan dessa två vilket indikerade att de undersökta företagen i hög grad
baserade kapitalstrukturella beslut på aktiemarknaden. (Baker & Wurgler 2002)
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Mahajan och Tartaroglu (2008) tillämpade i sin tur denna hypotes på ett bredare geografiskt
urval av företag, närmare bestämt på G-7 länderna, där samtliga länder var väl industriellt
utvecklade. I sin studie använde de sig inte av samma metod som Baker och Wurgler (2002).
Där Baker och Wurgler (2002) använde datumet för företagets börsintroduktion som
referenspunkt, använde istället Mahajan och Tartaroglu (2008) samma åttaåriga tidsperiod för
att undersöka samtliga företag. De använde sig dock av samma mätetal, det vill säga EFWAMB,
som Baker och Wurgler (2002) använt. I linje med Baker och Wurglers (2002) upptäckter fann
dessa att ett företags belåningsgrad är korrelerat med marknadsvärde i så gott som alla
industrialiserade länder. De kunde även med sina fynd stärka vad tidigare studier (Leary &
Roberts 2005; Kayhan & Titman 2007; Alti 2006; Hovakimian 2006) redan indikerat; att den
kortsiktiga påverkan Market timing har på företagets kapitalstruktur är borta inom tre till fem
år. Denna effekt kunde ses i samtliga länder, förutom Japan vilket var hänförligt till den kraftiga
recession landet upplevde under den undersökta tidsperioden. Forskarna noterade även att deras
fynd inte helt kan förklaras av Market Timing utan även delvis låg i linje med Dynamic Tradeoff
som menar att företag låter dess skuldsättningsgrad variera inom en optimal räckvidd. (Mahajan
& Tartaroglu 2008)

2.1.2 Kayhan och Titman
Kayhan och Titman (2006) testade företags kapitalstruktur med en annorlunda infallsvinkel.
Deras undersökning tacklade hur kassaflöde, investeringsutgifter samt aktieprishistorik
påverkar företags belåningsgrad. De fann med detta indikationer på att dessa påverkar företags
kapitalstruktur i linje med Baker och Wurgler (2002) men de ställde sig kritiska till den
påverkan Market timing kan ha på lång sikt. Som svar på detta konstruerade de ytterligare
variabler för att fånga upp den påverkan dessa faktorer har på lång sikt och fann med det att
effekten Market timing har är delvis försumbar då den i regel försvinner på lång sikt, likt vad
Mahajan och Tartaroglu (2008) senare kom att formulera. Av de variabler de undersökt fann de
att den som hade störst påverkan på företagets belåningsgrad på lång sikt var dess aktiepris. De
fann även att företagets finansiella historik har påverkan på belåningsgraden, men att ju längre
tillbaka i tiden dessa variabler undersöktes, desto mindre påverkan hade de på företaget idag.
Kayhan och Titman (2006) fann med sin studie bevis på att företag tenderar att sträva efter en
optimal kapitalstruktur, likt Tradeoff, men att detta sker bitvis och inte konstant. De menade
även att de inte är övertygade av att en optimal kapitalstrukturs potentiella existens skulle ha
någon faktisk påverkan på ett företag i praktiken, skulle så vara fallet så kommer chefer
troligtvis lägga större vikt vid aktiepris och transaktionskostnader. Resultaten av studien ligger
inte helt i linje med Baker och Wurgler (2002), men gör samtidigt ingenting för att dementera
dem annat än att ställa sig kritisk mot de metoder de använt. De påpekade även att andra
variabler bör beaktas, såsom att chefer kan ha personliga preferenser vid kapitalanskaffning
som inte nödvändigtvis är rationella, men att dessa variabler är mer relaterade till corporate
governance än något annat.

7(50)

2.1.3 De Bie och De Haan
De Bie och De Haan (2007) undersöker Market timing och dess effekt på kapitalstrukturen hos
holländska, börsnoterade företag inklusive en delmängd av de företag som nyligen
börsintroducerats. Företagen som ingår i studien är listade på Amsterdam Stock Exchange
(AEX) och de tittar på tidsperioden 1983–1997. Forskarna påpekar att Market timing
undersökts tidigare på den amerikanska marknaden som består av ett marknadsorienterat
finansiellt system, där företagen tömmer den publika kapitalmarknaden rätt ofta. I
Nederländerna är det finansiella systemet mindre marknadsorienterat vilket kan ha en påverkan.
Resultaten som studien kom fram till överensstämmer med Market timing hypotesen. När
aktiepriset var på uppgång ökade detta möjligheten för företagen att utfärda nya aktier. Vidare
pekade effekterna av det uppgångna aktiepriset på att valen mellan utfärdandet av skuld, aktier
eller av båda stämde överens med Market timing hypotesen. De menar däremot att resultaten i
kontrast till Baker och Wurglers (2002) studie inte var lika högt ihållande. De påstår vidare att
den förutsagda hypotesen för Market timing stämmer överens med Pecking order teorin
gällande finansiering av företaget (De Bie & De Haan 2007).

2.2 Kritik mot Market timing hypotesen
En uppmärksammad studie av Alti (2006) ställer sig kritisk till den grad Market timing påstås
påverka finansieringsbeslut och de mätfaktorer som använts av Baker och Wurgler (2002). Alti
(2006) studerade huruvida aktiemarknadens status påverkar den mängd aktier företaget
emitterar ut vid en börsnotering. Han presenterade med detta två olika skeden en marknad kan
befinna sig i; Hot och Cold, där Hot innebar en hög grad av börsnoteringar och Cold innebar en
låg grad. Han menade att den använda mängden av genomförda börsnoteringar skulle ge mer
robusta resultat och att Market timing tydligare kan analyseras med dessa. Det visade sig att
företag emitterade ut fler aktier när aktiemarknaden var Hot och valde att behålla aktier när
aktiemarknaden var Cold. Denna effekt menade han pådrivs av Market timing.
Alti (2006) upptäckte dock att det företag som noteras på Hot-marknaden generellt upplever en
minskning i sin belåningsgrad under sitt första börsnoterade år. Strax efter sin börsnotering
upptar dock dessa företag mycket mer lån än vad Cold-marknaden gör, på grund av detta ökar
Hot-market företags belåningsgrad generellt rejält under de två första åren vilket helt raderar
den Market timing effekt dess börsnotering haft på dess kapitalstruktur (Alti 2006). Market
timing kunde alltså i detta fall förklara ett företags finansieringsbeslut på kort sikt men inte på
lång sikt, vilket här indikerar att Market timing i kombination med någon annan teori är svaret.
Även Hovakimian (2006) fann i kontrast till Baker and Wurgler att betydelsen av det historiska
marknadsvärdet i förhållande till det bokförda värdet och skuldsättning inte beror på en viss
tidpunkt på aktiemarknaden. Även om aktiehandelstransaktioner kan vara tidsbestämda till
marknadsvillkoren, har det inte en betydande långvarig effekt på kapitalstrukturen. Han menar
vidare att skuldtransaktioner uppvisar ett tidsmönster som osannolikt nog kommer framkalla en
negativ relation mellan det historiska marknadsvärdet i förhållande till det bokförda värdet och
skuldsättningsgraden. Forskaren menar istället att de har en effekt på nuvarande finansieringsoch investeringsbeslut, vilket medför att det som styr är informationen om tillväxtmöjligheter.
Dessa fångas inte upp av nuvarande marknadsvärden i förhållande till bokfört värde.
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Hovakimian (2006) menar själv att han inte ifrågasätter Baker and Wurglers empiriska resultat,
men att han istället utvecklar nytt bevis som tillåter en ny utvärdering av deras slutsatser när
han istället undersöker åren 1983–2002 som inkluderar finansiella bolag mellan SIC-koderna
6000–6999.

2.3 Ytterligare påverkande faktorer kring valet av kapitalstruktur
När ett företag väljer vilken finansieringsform som passar dem bäst finns det ett flertal
påverkande faktorer enligt tidigare forskning utöver det Market timing hypotesen hävdar.
Nedan presenteras de faktorer som fått uppmärksamhet vid studier inom kapitalstruktur.
2.3.1 Inflation
Det finns tvivelaktiga studier kring huruvida inflation påverkar ett företags kapitalstruktur eller
inte. Frank och Goyal (2009) menar att det är en intressant aspekt att ta i åtanke och fann i sin
studie att företag tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad när inflationen förväntas bli hög.
Något de själva påpekade kunde vara missvisande i studien var att resultatet skiljde sig beroende
på om skuldsättningsgraden baserades på marknadsvärdena alternativt på de bokförda värdena.
Homaifair, Zietz och Benkato (1994) undersökte inflation som en påverkande variabel i sin
studie då Modigliani (1982) pekat på att värdet på skatteskölden ökar när inflationen ökar. De
ser ett positivt samband (Homaifair, Zietz & Benkato 1994), däremot menar de på att det inte
är signifikant då multikollinearitet förekommit bland de oberoende variablerna. Detta innebär
att två eller fler kovarianser är högt korrelerade vilket i sin tur leder till att förklaringsfaktorn
inte kan användas för bedömning av det statistiska resultatet.
2.3.2 Lönsamhet
Det finns förespråkare som både ställer sig för och emot att lönsamhet kan ha en påverkan på
företags val av finansiering. Som tidigare nämnts i bakgrunden menar Pecking order teorin att
företag helst finansierar sin verksamhet med eget kapital, följt av belåning och slutligen genom
nyemissioner (Myers & Majluf 1984). Därför ålägger Myers och Majluf ett negativt samband
mellan lönsamhet och skuldsättning. De ser istället ett positivt samband mellan lönsamhet och
eget kapital. Rajan och Zingales (1995) stödjer denna teori då de fann en negativ korrelation
mellan lönsamhet och skuldsättningsgraden i deras studie där de undersökte amerikanska
företag och icke-finansiella företag i G7-länder. Vidare menar Cassar och Holmes (2003) att
lönsamma företag oftast inte behöver finansieras externt då de är kapabla till att använda sin
vinst vid framtida investeringar. I motsats till Pecking order teorin kunde Qiu och La (2010) i
sin studie på australiensiska företag konstatera att lönsamhet ökar ett företags
skuldsättningsgrad, detta i syfte att minska skattekostnader.
Frank och Goyal (2009) menade däremot att lönsamhet får en mindre betydelse med åren. De
hävdar att tidsperioder efter år 1980 inte längre kan förklara ett företags kapitalstruktur i samma
grad som tidigare. Därför förespråkar de också ett negativt samband mellan lönsamhet och
skuldsättning.
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2.3.3 Risk
Risk har sedan länge haft en påtaglig påverkan på ett företags finansieringsbeslut. Modigliani
och Millers proposition II (1963) påvisar att risken ökar ju högre belåningsgrad företaget har,
medan andra typer av risker, i stil med agentkostnader och liknande, även de påverkar
finansiering. För företag gäller det att finna balans mellan belåning, eget kapital och åtagna
risker. Emellertid är definitionen av risk väldigt bred, och alla företag tampas inte med samma
aspekter av den. (Leland 1998)
Hur pass riskavert ett företag är har visat sig påverka dess kapitalstruktur, speciellt gällande hur
stor del andel lån de väljer att ha i bolaget. Att ta lån innebär en finansiell risk som påverkas av
rörelserisken (Carlsson 2004). Detta innebär risker från omvärlden och kring struktur på
kostnader, investeringar samt personal. Detta är inte alltid ett rationellt beteende heller, att
chefer värderar konkurskostnader och risken av dessa för högt är tämligen vanligt, ett beteende
som kan påverka kapitalstrukturen i företaget och medföra att företag har för mycket eget
kapital enbart på grund av att chefens är irrationellt riskavert (Kayhan & Titman 2006).
Kale, Noe och Ramirez (1991) konstaterade att när ett företag har en låg affärsrisk, har de även
låg skuldsättningsgrad. Motsatsvis har de en högre skuldsättning vid högre affärsrisk. Ghosh,
Cai och Li (2000) fick i sin studie fram resultat som pekade på raka motsatsen.
Ett belånat företag är alltid exponerat för ränterisk då det är tämligen ovanligt att lån är räntefria.
Ett företag med en hög belåningsgrad är således mer exponerat för ränterisk än vad ett företag
med låg belåningsgrad, ett faktum värt att beakta vid belåning. Med ränterisk menas de
fluktuationer i kassaflöde som sker som resultat av förändringar av marknadsräntor. Dessa
fluktuationer kan minimeras om företagen binder sina räntor, vilket innebär att framtida
finansiella kostnader inte påverkas av marknadsfluktuationer. Är räntan däremot rörlig, vilket
är lönsamt under lågräntetider, är företaget i hög grad exponerad för ränterisk. (Lioui & Maio
2014)
På senare tid har även frågor angående definitionen av risk belysts. Traditionellt sett ska mer
riskfyllda investeringar ha potentiellt högre avkastning, något Baker och Wurgler (2015)
noterar inte alltid stämmer. De presenterar The Low Risk Anomaly, lågriskanomalien, som visar
att på den amerikanska aktiemarknaden har lägre riskfyllda investeringar traditionellt gett högre
avkastning än investeringar med hög risk, något som står tvärtemot traditionell finansiell
forskning. De menar dock att detta sannolikt är på grund av att termen risk med tiden kommit
att definieras felaktigt. (Baker & Wurgler 2015)
2.3.4 Storlek
Ferri och Jones (1979) undersökte huruvida ett företags storlek kan bestämma dess
kapitalstruktur och kom fram till att det inte finns ett direkt samband men att det till viss del
kan förklara dess val av finansiering. Titman och Wessels (1988) samt Homaifar, Zietz och
Benkato (1994) motsatte däremot detta och menade på att storleken faktiskt är en viktig faktor.
I båda dessa studier fick de fram ett positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad.
Bornefalk (2014) instämde i denna slutsats och menade att en förklaring kan vara att större
företag är mer diversifierade och därför löper mindre risk att gå i konkurs. Detta ger i sin tur ett
större låneutrymme för bolaget. Homaifar, Zietz och Benkato (1994) förklarade sambandet på
ett liknande vis, konkursrisken blir lägre för stora företag jämfört med mindre. De tydliggjorde
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vidare att stora företag kan låna kapital till en lägre kostnad än vad små företag kan, därför har
de godare förutsättningar.
Även Rajan och Zingales (1995) hittade ett positivt samband på den amerikanska,
kanadensiska, franska, tyska, italienska, brittiska och japanska marknaden för storlek och
skuldsättningsgrad. Däremot menade Ferri och Jones (1979) att stora företag vid
lågkonjunkturer är mer benägna att finansiera sin verksamhet med lånat kapital jämfört med
små bolag. I högkonjunkturer menar de motsattvis att det är de små bolagen som är mer benägna
att finansiera sin verksamhet med lånat kapital.
2.3.5 Tillväxt
Studier kring huruvida ett företags tillväxt kan påverka ett företags finansiering har genom åren
visat liknande resultat och pekar på att det har en inverkan.
Voulgaris, Asteriou och Agiomirgianakis (2002) kom i sin studie fram till att tillväxt är en stor
bestämmande faktor för hur företag i Grekland väljer att finansiera sig. Gupta (1969) pekade
på att skuldsättningen ökade när ett företags tillväxt ökar. Detta beror på att ju mer tillväxt ett
företag får, desto lättare blir det att få tillgång till externt kapital i jämförelse med eget kapital.
Gupta (1969) menar att företagen i studien som hade en högre tillväxt sökte en flexibilitet i dess
kapitalstruktur, vilket var anledningen till att skuldsättningsgraden ökade.

2.4 Sammanfattning
I tabell 2.1 sammanfattas de teorier och empiriska slutsatser av stark betydelse som tagits upp i
den teoretiska referensramen. Noterna visar kopplingen mellan studierna och
undersökningsfrågorna, vilket förtydligas under tabellen.
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Tabell 2.1 Sammanfattning över empiriska slutsatser

Not 1 - “Finns ett samband mellan förändringar på aktiemarknaden och hur företag har valt
att finansiera sig?”
Not 2 - “Har skuld och eget kapital någon påverkan på ett företags värde enligt CFO:s och
CEO:s?”
Not 3 - “Vilka faktorer är viktigast för CFO:s och CEO:s vid finansieringsbeslut?”
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3. METOD
I följande kapitel förklaras de metoder som använts i studien för att besvara vald frågeställning.
Kapitlet introduceras med valt angreppssätt och forskningsstrategi för att sedan på detaljnivå
tydliggöra de två valda metodernas tillvägagångssätt. Därefter följer en bortfallsanalys, etik,
källkritik, validitet och reliabilitet för den kvantitativa forskningen, trovärdighet och äkthet för
den kvalitativa forskningen samt avslutningsvis kritik mot den valda metoden.

3.1 Angreppssätt och forskningsstrategi
Undersökningen har genomförts med en deduktiv ansats där tidigare studier och teorier ligger
till grund för de metoder som kommit att användas. Denna metodik innebär att korrekta
slutsatser kan dras av resultatet med tidigare studier som referens, det innebär även att den
empiriska data som utvinns kan jämföras med resultaten från tidigare studier. (Creswell & Plano
Clark 2018)
Studiens har genomförts med en förklarande, sekventiell metodmix, Explanatory Sequential
Mixed Method (Creswell & Creswell 2018) vilket inneburit att studien initialt genomfört en
kvantitativ undersökning och sedan analyserat resultatet av denna för att sedermera bygga på
dessa med hjälp av en kvalitativ undersökning i syfte att kunna förklara resultaten i detalj.
Denna typ av forskningsdesign är vanlig på datacentrerade områden och i forskning där
oregelbundenheter är svårförklarade med hjälp av enbart data. Således blir denna metodologi
lämplig för att undersöka de oregelbundenheter Baker & Wurgler (2002) påpekat. Likt vad
Ryan, Scapens & Theobald (2002) påpekat är det ofta frestande inom finans och redovisning
att övervärdera teorier och dess konsekvenser, ett misstag som ofta sker vid finansiell
modellering. Därav blir det extra viktigt att inom finansiella studier inte lita blint på teorier och
modeller, detta är ytterligare bidragande anledning till att denna studie använt sig av två separata
metoder.
Då kapitalstruktur är ett väl utforskat område med väl prövade teorier och hypoteser där
resultaten från de olika studierna många gånger skiljer sig från varandra och pekar på motsatta
slutsatser har författarna valt att genomföra en kombination av en kvantitativ och en kvalitativ
studie för att förmedla ett helhetsperspektiv med bredd och djup på en outforskad bransch.
Genom en kvantitativ metod kommer författarna kartlägga huruvida aktiemarknaden har en
påverkan på företags kapitalstruktur. Därefter kommer ett kvalitativt perspektiv in från högt
uppsatta individer på företag inom urvalsgruppen. Detta för att på ett djupare plan förstå vilka
faktorer som ligger bakom de faktiska finansieringsbesluten ur deras perspektiv och hur de
bedömer ett företags värde.
Om studien enbart hade utförts med en kvantitativ eller en kvalitativ metod hade inte ett
helhetsperspektiv kunnat förmedlats. Antingen hade kartläggningen av verkligheten försvunnit
där sambandet mellan faktorerna är av stor betydelse eller så hade orsaken till varför uteblivit.
Författarna anser att båda delar i studien är av stor vikt för att uppnå syftet i studien. Genom att
använda båda metoderna går det att utläsa om den kvantitativa datan är tillämplig på den
praktiska verkligheten för IT-branschen.
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3.2 Kvantitativ metod
Den kvantitativa delen av studien syftar kartlägga och visa på om förändringar på
aktiemarknaden påverkat IT-branschens val av finansiering mellan åren 2009–2016. Ett av de
huvudsakliga syftena bakom valet av en kvantitativ forskningsmetod är möjligheten att i någon
mån kunna generalisera resultatet för tillämpning på ett bredare spektrum av företag,
organisationer och branscher (Ryan, Scapens & Theobald 2002). Förhoppningen är att finna
eventuella kausaliteter som kan tänkas förklara delar av den praktiska verkligheten i den
undersökta branschen, något som sedermera kan komma att inspirera och vara till hjälp vid
framtida studier.
Datan som ingår i studien är till största del hämtad från Orbis 1. Stickprov har tagits från
årsredovisningar via Retriever Business 2 samt Syna3 för att bekräfta att den data Orbis
förmedlat är korrekt. Utöver detta har den data som Orbis inte kunnat bistå med hämtats från
årsredovisningar. Även Börsdata4 har använts för att få fram information om historiska
aktiekurser. Huvudparten av den data som insamlats är sekundär då den samlats in via externa
källor. Primärdatan utgörs av multipel regressionsanalys som utförts, däremot är denna
primärdata utvunnen från sekundärdata då variablerna den består av kommer från redan
existerande källor.
För att kunna genomföra dataanalysen har multipel regressionsanalys genomförts i programmet
IBM SPSS Software. Det är en beprövad statistisk metod för att undersöka eventuella samband
mellan en responsvariabel och en eller flera förklarande variabler (Körner & Wahlgren 2015).
Med hjälp av denna analys har korrelationen mellan dessa samt den eventuella påverkan och
samband de oberoende variablerna har med den beroende variabeln urskilts. För att få en
övergripande bild av hur ett företags beteende sett ut över tid har data hämtats från flertalet
årsredovisningar.
Den allmänna formeln för en multipel linjär regression ser ut på följande vis (Seltman 2015):

Där:
Y = den beroende variabeln
B = den oberoende variabeln
ε = felprecisionen i modellen
I studien är den beroende variabeln skuldsättningsgrad medan de oberoende variablerna är M/B,
EFWAMB, PPE/TA, EBITDA/TA och Log(Sales). Dessa förklaras mer ingående under
avsnittet 3.2.1 Statistisk metod.
Studiens population består av börsnoterade företag inom IT-branschen i Sverige. Urvalet som
gjorts är de aktiva företag som följer NACE Rev. 2: 61 Telecommunications och 62 Computer
programming, consultancy and related activities. Totalt har 60 företag undersökts, dessa
presenteras i tabell 3.1:

1

https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis
https://www.retriever-info.com/?e=2
3
https://upplysningar.syna.se/
4
https://borsdata.se/
2
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Tabell 3.1 Företag som ingår i den kvantitativa delen av studien

3.2.1 Statistisk metod
För att kunna jämföra studien med Baker och Wurglers (2002) samt Mahajan och Tartaroglus
(2008) resultat har studien utgått från de mätetal och parametrar som dessa tidigare forskare
använt sig av. För att lättare kunna urskilja externa faktorers påverkan på variablerna och för
att jämföra företagen med varandra har en tidsperiod på åtta år valts ut. En lika lång tidsperiod
användes även av Mahajan och Tartaroglu (2008).
Effekten av Market timing är tvådelad, dels långsiktig och dels kortsiktig. I linje med Mahajan
och Tartaroglu (2008) har två olika ramverk använts för att fånga upp dessa olika aspekter. För
att kartlägga den kortsiktiga effekten Market timing har på företagets skuldsättningsgrad har
M/B, Market-to-book ratio, använts som oberoende variabel och ställts mot den beroende
variabeln skuldsättningsgrad.
M/B beräknas genom att dividera marknadsvärdet av eget kapital med det bokförda värdet av
eget kapital (Mahajan och Tartaroglu, 2008). Marknadsvärdet tas fram genom att multiplicera
antalet aktier med aktiepriset på årets sista handelsdag.
Skuldsättningsgraden beräknas i två varianter, både genom det bokförda värdet men också
genom det marknadsmässiga värdet. Den bokförda skuldsättningsgraden kalkyleras genom att
dividera företagets skulder med totala tillgångar (Mahajan och Tartaroglu 2008). Företagets
skulder inkluderar totala tillgångar subtraherat med det bokförda egna kapitalet.
Den marknadsmässiga skuldsättningsgraden beräknas genom att dividera företagets skulder
med de totala tillgångarna subtraherat med det egna kapitalet och adderat med
marknadsvärdet för eget kapital.
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För att fånga upp den långsiktiga påverkan Market timing har på skuldsättningsgrad har det
mått Baker och Wurgler (2002) presenterade tillämpats; EFWAMB. EFWAMB i sin tur fångar
upp företagets historiska Market-to-Book Ratio genom att kalkylera förändringen i eget kapital
och skulder för det gångna året och sedan multiplicera det med företagets Market-to-Book Ratio
vid början av året. Företag som systematiskt och konsekvent upptar kapital när företagets M/B
är högt bör ha en stark negativ korrelation mellan skuldsättningsgrad och EFWAMB. Formeln
för EFWAMB ser ut likt nedan:

(Mahajan & Tartaroglu 2008)
Där:
r och s = anger tid
e = förändring i eget kapital subtraherat med balanserad vinst
d = förändringen i totala tillgångar subtraherat med förändringen i eget kapital
Likt Rajan och Zingales (1995) och Mahajan och Tartaroglu (2008) har även ett antal
kontrollvariabler använts vid dataanalysen. Detta för att säkerställa att regressionsanalysen
genomförts korrekt samt för att förklara eventuella oklarheter. De valda kontrollvariablerna är
följande:
1. PPE/TA - Denna variabel beskriver andelen tillgångar som är anläggningstillgångar.
Denna används då Baker och Wurgler (2002) argumenterade för att ett företag med en
hög andel anläggningstillgångar borde ha en högre skuldsättningsgrad.
2. EBITDA/TA - Denna variabel menas vara ett företags lönsamhetsgrad. En högre
lönsamhetsgrad menades kunna påverka företagets skuldsättningsgrad. (Baker &
Wurgler 2002)
3. Log(Sales) - Innebär logaritmen av nettoomsättningen och skall enligt Rajan & Zingales
(1995) kunna förklara den effekt företagets storlek har på dess skuldnivå.
Där:
PPE = anläggningstillgångar
TA = totala tillgångar
EBITDA = Resultat före finansiella poster inklusive av/nedskrivningar
3.2.2 Statistisk signifikans
Författarna har utgått från den allmänt accepterade signifikansnivån på 5% för de oberoende
variablernas påverkan på den beroende variabeln (Körner & Wahlgren 2015). Om nivån är
under 5% finns det en stor sannolikhet för ett linjärt samband, om den å andra sidan är över 5%
är det linjära sambandet inte helt statistiskt bekräftat. Det kan vara så att det istället berott på
slumpen.
I regel handlar statistisk signifikans om huruvida resultaten från en stickprovsundersökning kan
generaliseras till en bredare population (Teorell & Svensson 2007). I en totalundersökning är
måttet mer komplicerat men fortfarande relevant trots det. Teorell och Svensson (2007)
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benämner det som Epistemologisk probabilism, vilket innebär att om ett samband mellan en
beroende och en oberoende variabel är statistiskt signifikant, så kan det sambandet i någon mån
förklara förändringar i dessa variabler i framtiden. Detta innebär dock inte att de variabler som
inte är statistiskt signifikanta kan förkastas, utan snarare att det inte går att säkert säga att den
eventuella korrelationen mellan dessa variabler inte beror på slumpen - i termer av
Epistemologisk probabilism betyder detta att dessa variabler inte med säkerhet kan förutse
förändringar i den beroende variabeln i framtiden.
3.2.3 Autokorrelation
För att kontrollera att ingen
autokorrelation föreligger har ett
Durbin-Watson test genomförts
på
samtliga
observationer
(Durbin & Watson 1951). Detta
är aktuellt vid tidsserieanalyser
och mäter hur en variabel
korrelerar med sig själv mellan
olika tidpunkter (Field 2009).
Testet har en skala på 0–4 där
värdet 2 tyder på att det inte finns
någon autokorrelation. Ett värde
under 1 visar på att metoden har
en positiv autokorrelation och ett
värde över 3 visar att metoden har
negativ autokorrelation.

Tabell 3.2 Resultat av Durbin-Watson test

I tabell 3.2 går det att utläsa att
ingen av de utförda testerna i IBM
SPSS
funnit
någon
autokorrelation, därmed kan
metoden accepteras.

3.3 Kvalitativ metod
Den kvalitativa delen av studien syftar till att komplettera det kvantitativa resultatet där fokus
ligger på analys av ord och tolkning. Detta ger ett djupare perspektiv men också en större
förståelse för det undersökta området (Creswell & Creswell 2018). Syftet är att ta diskussionen
ett steg längre. När faktorerna studerats i sig är det av intresse att få reda på hur, varför och på
vilket sätt.
Målet med denna del av studien var att utreda CFO:s och CEO:s perspektiv genom primärdata.
Dels utifrån dess åsikter kring företags värde, om skuld och eget kapital har någon påverkan
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eller inte. Men också genom att undersöka vilka faktorer de tycker väger tyngst vid
finansieringsbeslut.
Utifrån urvalet i den kvantitativa metoden har ytterligare ett urval gjorts, detta för att göra det
möjligt att utföra personliga intervjuer då författarna ville vara säkra på att båda parter visade
sin fulla uppmärksamhet. Därför har endast företag belagda i Stockholms län fått möjligheten
att bli intervjuade. Det omfattar sammanlagt 25 stycken företag, se tabell 3.3.
Tabell 3.3 Företag som haft möjlighet att ingå i den kvalitativa delen av studien

Utöver detta har ett målinriktat urval använts för att på ett strategiskt sätt få med respondenter
i studien som anses kunna besvara de frågor studien syftar till att undersöka (Creswell &
Creswell 2018). Kraven från författarna var att respondenten skulle vara insatt i verksamheten,
ha kunskap i företagets kapitalstruktur och kunna påverka valet av finansieringen i bolaget.
Författarna kontaktade därför högt uppsatta individer på företagen via mejl och telefon för att
boka in intervjuer i god tid. I mejlen och under telefonsamtalen såg författarna till att presentera
sig själva och berätta vad studien undersökte.
3.3.1 Intervjuer
Eftersom flera avböjde består studien av följande intervjuer, därför finns en svårighet att kunna
generalisera resultaten. Författarna anser däremot att en mättnad och syfte uppnåtts i studien.
Dessutom ska intervjuerna endast fungera som ett komplement, det vill säga ska kunna ge ett
perspektiv som är mer djupgående. I tabell 3.4 går det att utläsa specifik information kring
respektive intervju.
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Tabell 3.4 Respondenter som ingår i den kvalitativa delen av studien

Som det går att utläsa i tabellen är alla respondenter anonyma. Detta beror på att författarna
bland annat frågat om företagens strategier gällande kapitalstrukturen i bolaget. För att
säkerställa uttömmande svar togs ett beslut om att varken respondenterna eller företaget skulle
namnges. Författarna intygar att respondenterna kommer från urvalsgruppen.
Ett annat beslut togs om att båda skulle medverka vid alla intervjuer, detta för att öka kvalitén
på resultaten (Creswell & Creswell 2018). Författarna anser att risken minskar vid snedvridna
och feltolkade data när två personer intervjuar. Dessutom ville båda ha en allomfattande bild
över intervjuerna. Vid genomförandet bad författarna om tillåtelse för inspelning. Fördelar med
inspelning är att intervjun kan resultera i en mer naturlig diskussion då behovet av anteckningar
minskar. Båda författarna valde ändå att anteckna viktiga synpunkter för att få en överblick över
vad som sagts, för att signalera intresse och för att visa att det respondenten sagt är av vikt.
Detta hjälpte i sin tur författarna att ställa följdfrågor under intervjuns gång. Intervjuerna
transkriberades samma dag som de utfördes, detta för att minnet då är färskt vilket underlättar
beskrivningen.
Författarna tog ett beslut att utföra semistrukturerade intervjuer med öppna frågor då det innebär
en flexibilitet, både för författarna i sin intervju-roll men också för respondenten (Creswell &
Creswell 2018). Ett antal teman med frågor skapades för att på bästa sätt kunna besvara vald
frågeställning. Dessutom fanns en möjlighet för att ändra ordningsföljd och ställa följdfrågor
beroende på vad respondenten lyfte fram. Om en ostrukturerad intervju utförts med en fast
ordningsföljd hade en begränsning för vad studien kunnat samla in skett. Syftet är att ta del av
respondentens tankar och åsikter om ämnet kapitalstruktur och därför ansågs semistrukturerade
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intervjuer som det bästa alternativet då det inte begränsar varken intervjuaren eller respondenten
i fråga.
Intervjuguiden är skapad utifrån den teoretiska referensramen med vald frågeställning och syfte
i åtanke, se bilaga 1.

3.4 Bortfallsanalys
Totalt gjordes 2968 observationer av 4800. Detta kan däremot inte klassificeras som bortfall då
de observationer som inte gjordes ej faller inom ramen för avgränsningen. Alla observationer
som var möjliga att utföra har genomförts och de som inte genomförts har berott på att alla
företag inte var börsnoterade eller i existens under samtliga år.
I den kvalitativa delen av studien föll inledningsvis 35 av 60 företag bort på grund av logistiska
begränsningar då författarna ville utföra personliga intervjuer. Sedermera föll 19 av de
resterande 25 företagen bort då enbart 6 av de kontaktade respondenterna ställde upp på att
intervjuas. Detta innebär ett totalt bortfall på 90% i den kvalitativa delen av studien. Detta har
inte påverkat resultaten av studien då den mängd respondenter som eftersträvades uppnåddes
samt då denna del enbart ämnade ge perspektiv till den kvantitativa delen. Anledningen till att
bortfallet blev så pass stort kan bero på att de utfrågade inte fick reda på anonymiteten vid första
kontakt. Dessutom kan en osäkerhet funnits kring vad de får och inte får lämna ut för
information och därför inte vågade delta.

3.5 Etik
Studien syftar inte till att sprida bolags strategier eller företagshemligheter. Alla respondenter
fick i början av intervjun reda på att de är helt anonyma då respondenterna inte skulle känna sig
osäkra inför vad de kunde och inte kunde dela med sig av. En respekt har dessutom funnits för
respondenten i fråga och ett tydliggörande innan intervjun har gjorts för att försäkra
respondenten om att han eller hon bestämmer vad som får och inte får publiceras.
Respondenten har under intervjun fått möjlighet att närsomhelst avbryta intervjun, välja att inte
besvara vissa frågor men också att i efterhand eller under intervjun bestämma vad författarna
inte får använda i sitt nedskrivna resultat. Författarna har varit måna om att varken respondenten
eller företaget i fråga ska skadas av det som sägs i intervjun. Därför har det ansetts vara viktigt
att respondenten efter intervjun fått tillgång till transkriberingen och godkänna vad som sagts
och vad som får publiceras, även om en anonymitet funnits. Intervjun har varit helt frivillig och
har närsomhelst kunnat avbokats. Den kvantitativa datan som samlats in har tagits från
offentliga handlingar och därför har inte någon oetisk information använts i studien.

3.6 Källkritik
Då författarna använt sig av både primär- och sekundärkällor finns det flera aspekter att
utvärdera. Vid intervjuer bör det finnas en medvetenhet om att problemen som subjektiviteten
medför inte går att undvika helt, även om författarna försökt säkerställa trovärdigheten och
äktheten på flera vis (Creswell & Creswell 2018). Dels genom att båda deltar vid
intervjutillfället och tillsammans tolkar datan, men också genom att respondenten fått chansen
att godkänna transkriberingen i efterhand.
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De sekundära källor som använts har bestått av vetenskapliga artiklar, årsredovisningar via
Business Retriever, information från fackliga organ och data från Orbis, Syna och Börsdata. De
vetenskapliga artiklarna är hämtade från akademiska tidskrifter och anses ha hög trovärdighet
då de genomgår en grundlig granskning med höga krav innan de publiceras. Författarna har
dessutom i största möjliga mån försökt använda sig av originalkällor för att stärka kvalitén på
studien.
Kritik kan riktas mot årgången på en del studier, huruvida en studie från år 1969 kan vara
relevant idag. Däremot anser författarna att det är av betydelse då uppsatsen även ämnar förklara
hur diskussionen kring kapitalstruktur gått genom åren. Även om studien fokuserar och
undersöker en nyare hypotes, Market timing, anses ändå en historik nödvändig för att
introducera läsaren till ämnet.
Författarna förlitar sig på att de värden som publiceras i årsredovisningarna är korrekt enligt
lagen. De anser också att informationen från de fackliga organen är pålitliga då deras jobb är
att förmedla officiell och sanningsenlig statistik samt information. Kompletterande information
har även hämtats från Orbis, Syna, Börsdata samt Business Retriever. För att säkerställa att
datan som hämtats är korrekt från dessa källor har stickprov tagits från årsredovisningar.

3.7 Validitet & reliabilitet
Inom kvantitativ forskning delas validitet upp i två olika delar; kvaliteten på resultaten från
mätinstrumenten som användes, det vill säga exempelvis formler och modeller, samt i
kvaliteten på de slutsatser som kan dras från resultaten (Creswell & Plano Clark 2011). Validitet
avseende studier i finans handlar ofta om hur generaliserbart studiens resultat är, dels
institutionellt och dels internationellt. Studiens validitet blir i regel svag om inte ett brett
tidsperspektiv beaktas vilket ofta är svårt (Ryan, Scapens & Theobald 2002). I denna studie har
ett brett tidsperspektiv beaktats vilket underlättar vid generalisering och ökar således dess
externa validitet. Å andra sidan kan inte resultaten från denna studie generaliseras till någon
annan bransch eller land än vad som faktiskt undersökts vilket påverkar validiteten negativt
(Creswell & Plano Clark 2011). Detta ligger dock utanför studiens omfång och en komplett
grad generaliserbarhet var aldrig tilltänkt för denna studie.
I studier som innefattar helt nya typer av forskningsdesign blir dess reliabilitet och validitet
högst ifrågasatt, detta då insamling, analys och tolkning av data inte följer några fastställda
ramverk (Ryan, Scapens & Theobald 2002). Denna studie har inte tyngts av dessa problem då
den följt en redan etablerad forskningsdesign, således är processen av insamling, analys och
tolkning av data genomförd med hjälp av beprövade metoder vilket ökar studiens interna
validitet. Studiens interna validitet påverkas vidare av de mått som kommit att användas. När
en studie har hög intern validitet innebär det att förändringar i den beroende variabeln faktiskt
påverkas av förändringar i den oberoende variabeln och inget annat (Ryan, Scapens & Theobald
2002).
Frågor angående validiteten i EFWAMB-måttet har tidigare höjts (Kayhan & Titman 2006).
Måttet är utformat för att fånga upp Market-to-Book Ratio över tid men en del forskare ställer
sig kritiska till huruvida detta mått faktiskt är det bästa för att göra detta. Skulle detta vara fallet
så påverkar det studiens interna validitet negativt. Emellertid har inget annat alternativ
presenterats som är klart överlägset och därför valdes EFWAMB för denna studie.
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Diskussionen kring validitet inom Mixed Methods är fortfarande i sin barndom och användning
av ett flertal undersökningsmetoder ger upphov till en rad fler validitetsproblem. För att öka
validiteten i studien har följande åtgärder tagits (Creswell & Plano Clark, 2011):
-

Data för både den kvantitativa och kvalitativa har tagits från samma företag.
Data för båda delarna har hämtats vid olika tillfällen, så att inte kvantitativa data
påverkar den kvalitativa undersökningen och vise versa.
Studierna har genomförts vid olika tillfällen så att relevanta kopplingar kan göras mellan
resultaten och för att inte långsökta och irrelevanta slutsatser dragits.
Kvalitativa resultat har inte kvantifierats till förmån för en ren datajämförelse då detta
riskerar att ge olämpliga resultat.
Etablerade dataanalytiska metoder har tillämpats för att öka jämförbarheten mellan de
olika resultaten.
Flertalet tester av samma data har genomförts och flertalet oberoende variabler har
använts i syfte att besvara eventuella avvikelser.
Båda typer av data som insamlats har vägts lika där ingen ansetts mer värdefull än den
andra. Båda delar av studien har ansetts lika viktiga för studien i stort.
Studien har kontinuerligt och systematiskt kritiserats av såväl handledare som
opponenter för att säkerställa att det inte finns några vitala brister i forskningsdesignen.
Resultaten från båda delar av studien har alltid beaktats genom linsen av tidigare studier.
På så vis har båda typer av data behandlats på samma vis med samma förutsättningar.

Följande åtgärder har inte tagits under studiens gång vilket minskat dess validitet:
-

Samma provstorlek har inte använts i båda delar av studien på grund av logistiska
begränsningar.

Reliabilitet innefattar huruvida resultaten av studien är konsekventa och detsamma oberoende
av när och hur studien genomförts. Studiens reliabilitet är alltjämt hög då samma resultat
erhållits vid flertalet mätningar, ett så kallat Test-retest. Fördelen med en konkret dataanalys är
att resultatet ej är öppet för tolkning, utan är konkret och förblir detsamma oavsett vem som
utför testet. Då all använd data hämtats från offentliga publikationer samt att alla använda
teorier och modeller som använts explicit angetts kan studien med enkelhet replikeras av andra
forskare i framtiden. Således är även studiens interbedömarreliabilitet även den mycket hög.
(Creswell & Plano Clark, 2011)

3.8 Trovärdighet & äkthet
Värt att ha i åtanke är att kvalitativa data är subjektiva (Creswell & Plano Clark 2011). I och
med att båda författarna var med och tolkade datan minskar dock risken för en snedvriden
verklighetsuppfattning. För att öka tillförlitligheten i resultaten har respondenterna fått
möjlighet att läsa igenom en sammanfattning av intervjun innan det presenteras i
resultatavsnittet. Detta för att rätta till eventuella missuppfattningar men också för att ge en
chans för tillägg eller förtydliganden. Det är viktigt för författarna att de fått en bekräftelse på
att de tolkat intervjun rätt. Dessutom stärker detta en rättvis bild av de åsikter och tankar som
presenterats under intervjun vilket ger studien en större äkthet.
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Då studien producerar tolkningar, beskrivningar och mönster som kan kännas igen i den
empiriska världen finns en viss överförbarhet i resultaten av studien (Creswell & Creswell
2018). När någon kan förstå en situation med hjälp av de tolkningar som gjorts går det att
resonera om att en överförbarhet finns. Även om en subjektivitet ligger till grund för detta, har
tolkningen som presenterats bekräftats av respondenterna i fråga.
Även om det inte går att få en fullständig objektivitet i kvalitativ forskning menar författarna
att de agerat i god tro. Personliga värderingar har lagts till sidan då det är av vikt att resultatet
som presenteras speglar verkligheten.
Då intervjuguiden är uppbyggd på ett sådant sätt som får respondenten i fråga att reflektera över
dess val av finansiering finns en ontologisk autenticitet då intervjun kan hjälpa respondenterna
att komma fram till en förståelse över dess situation (Ryan, Scapens & Theobald 2002).
Dessutom har detta i sin tur bidragit till en katalytisk autenticitet då denna reflektion bidragit
till tankegångar om förändring. Författarna kan däremot inte påstå att respondenterna utifrån
detta fått bättre möjligheter att vidta de åtgärder som krävs, därför kan någon taktisk autenticitet
inte bekräftas. Någon pedagogisk autenticitet kan heller inte styrkas då intervjun handlat om
respektive respondents åsikter och tankar. Varken en presentation eller en diskussion har hållits
om hur andra personer upplever saker och ting för respondenten. Däremot finns möjligheten
för respondenterna att läsa varandras tankar då uppsatsen finns tillgänglig. Författarna kan
däremot inte bekräfta att detta gjorts.

3.9 Metodkritik
Historiskt sett så har kritik givits mot att tillämpa kvantitativ dataanalys på
samhällsvetenskapliga ämnen (Schütz, 1962). Att genomföra observationer för att skapa data
och sedan analysera denna och dra slutsatser är traditionellt något som används i
naturvetenskapliga studier på exempelvis atomer och molekyler, objekt som alltid beter sig
likadant och alltid kommer att göra det. Schütz (1962) menade på att tillämpning av dessa
metoder på samhällsvetenskapliga studier, såsom studier av mänskligt beteende och liknande,
är djupt bristfälligt då människor, till skillnad från atomer och molekyler, tolkar den värld de
befinner sig i och således gör subjektiva beslut baserade på känslor och personlig etik och
moral. Således blir den objektiva data som utvinns från denna typ av analys missvisande i den
subjektiva verklighet människan lever i. Kvantitativ dataanalys inom samhällsvetenskapliga
ämnen har alltjämt kommit att bli praxis inom modern forskning och är emellertid ett väldigt
bra alternativ när målet är att skapa generaliserbarhet.
Som svar på de inneboende problemen i kvantitativ dataanalys har i denna studie även en
kvalitativ del genomförts. Detta ger dock i sin tur upphov till andra potentiella validitets- och
reliabilitetsproblem, däribland trianguleringsproblem (Olsen 2004), vilket inom
samhällsvetenskapliga studier innebär att forskaren blandar data utvunnen från både kvantitativ
och kvalitativ forskning för att belysa vissa specifika aspekter av ett forskningsämne. Denna
typ av forskningsmetod, eller metodologisk pluralism, möjliggör för forskaren att genom
användning av ett flertal metoder komma åt fler aspekter av ett socialt fenomen. Flertalet
forskare har dock argumenterat för att dessa två olika typer av forskningsmetoder, kvantitativ
och kvalitativ, är epistemologiskt inkompatibla vilket gör att de inte kan användas sida vid sida
(Silverman 2015). Dessa radikala antaganden mynnar dock allt som oftast ut i en tro att den ena
metodologin är överlägsen den andra (Olsen 2004). Förespråkare för kvantitativ forskning
menar på att det är det enda sättet att uppnå någon form av objektivitet och att kvalitativa data
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är föremål för allt för mycket subjektivitet innan något konkret kan utläsas från den.
Förespråkare för kvalitativ forskning menar på att det är det enda sättet att fånga upp
människans inneboende subjektivitet och att kvantitativa data ger en felaktig objektiv bild av
något som inte alls är objektivt, utan subjektivt.
Bryman (1998) menar däremot på att om enbart en specifik typ av metod för att utvinna data
ansågs giltig, så skulle det vara meningslöst att forska på något annat sätt. Han menade att all
forskning berikas av tillämpningen av flera metodologier och var en stor förespråkare för att
alla kvantitativa studier och metoder byggs på ett kvalitativt ramverk.
Två av de mest bristfälliga aspekterna med kvalitativ forskning är att de dels är väldigt svåra
att replikera samt att resultaten är svåra att generalisera (Guba & Lincoln 1994). På grund av
att en kvalitativ undersökning är i hög grad föremål för forskarens egen fantasi och inte lika
strikt baseras på tidigare teorier och modeller som kvantitativ forskning är blir den svår att
replikera då en komplett återskapning av exempelvis intervjuer är väldigt svårt att åstadkomma.
Av samma anledning är datan som utvinns vid dessa tillfällen svåra att generalisera, då likt
tidigare nämnt är datan subjektiv och inte nödvändigtvis tillämplig på andra personer eller
företag. För forskaren är det heller inte lika enkelt att förmedla exakt vad denna gjort under
forskningens gång som vid kvantitativ forskning där varje steg kan redovisas med formler,
modeller, tabeller och grafer. Forskningsrapporten är i hög grad föremål för forskarens egna
kompetens.
Huruvida de mätetal och parametrar som studien bygger sin statistiska metod på faktiskt är de
rätta kan kritiseras. Alti (2006) menade att måtten inte helt går att lita på. Han använde sig
därför av andra mätetal i sin studie precis som Kayhan och Titman (2006) gjorde. Även om
Baker och Wurgler (2002) med fler upptäckte en korrelation mellan företagets belåningsgrad
och marknadsvärdet genom den statistiska metoden kvarstår ändå den kritik bland andra
Mahajan och Tartaroglu (2008) riktat mot de använda mätetalen, att det inte finns någon garanti
för att exempelvis EFWAMB är den bästa metoden att mäta företagets historiska M/B. Vidare
är variabler som EBITDA/TA, PPE/TA samt Log(Sales) idag allmänt vedertagna men är inte
nödvändigtvis de mått som mäter sina respektive variabler bäst, exempelvis finns det andra sätt
att mäta lönsamhet än EBITDA/TA. Emellertid är de mått som kommit att tillämpas i denna
studie de bäst lämpade då de möjliggör att resultaten från denna studie kan jämföras med den
mängd andra studier i ämnet som använt samma mätetal.
Tillväxt, inflation och risk har enbart studerats kvalitativt i denna studie. Detta innebär att några
konkreta slutsatser inte kan dras från dessa då det inte finns någon statistik eller data för att
stärka dem. Det går heller inte att jämföra dessa med varandra då deras olika vikt och påverkan
på företaget inte konkret går att mätas, även det på grund av avsaknaden av kvantitativa data.
Detta gjordes då de ovannämnda studierna inte studerat dessa faktorer kvantitativt, vilket skulle
innebära att om faktorerna studerats i denna studie hade de resultaten ändå inte kunnat jämföras
med de andra tidigare studierna.
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4. EMPIRI
I följande kapitel presenteras resultaten från empiriinsamlingen. Inledningsvis redogörs
resultaten från den kvantitativa delen av studien vilket följs upp av resultaten från de kvalitativa
intervjuerna.

4.1 Statistik
I tabell 4.1 presenteras inledningsvis beskrivande data från samtliga oberoende variabler. Dessa
för att ge en övergripande bild av hur den insamlade datan sett ut. Här redovisas allt år för år så
att årliga variationer blir tydliga. De variabler som presenteras är medelvärde, median samt
standardavvikelse.
Tabell 4.1 Medelvärde, median och standardavvikelse för de oberoende variablerna

EFWAMB, vilket är den variabel som i huvudsak undersökts i denna studie, var den som var
absolut minst stabil. Standardavvikelsen för EFWAMB var hög under alla år, med ett extremt
högt värde år 2011 på 64,626. Detta innebär att dess värden i hög grad avviker från medelvärdet.
EFWAMB:s medelvärde var dessutom konstant föränderlig under hela observationsperioden.
Det innebär att för att EFWAMB skulle ha en korrelationsgrad med antingen marknadsmässig
eller bokförd skuldsättningsgrad, måste även de rört sig mycket. M/B har också visat på en hög
spridning genom åren och föränderliga medelvärden.
PPE/TA, EBITDA/TA och Log(Sales) har alla en förhållandevis låg samt stabil
standardavvikelse. Dessa har genom åren inte avvikit mycket från medelvärdet utan följt samma
mönster. Medelvärde för PPE/TA har under hela perioden förändrats mycket lite, bortsett från
år 2012 där den sjönk markant för att sedan återgå till samma nivå året därpå. Medelvärdet för
EBITDA/TA har varit i rörelse betydligt mycket mer än vad PPE/TA har varit men har ändå
inte förändrats enormt över tid. Log(Sales) är den variabel vars medelvärde och median
förändrats minst under den observerade perioden.
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Tabell 4.2 Korrelation och signifikans för variablerna

# = ingen signifikans finns * = signifikans finns
I tabell 4.2 presenteras det sammanställda resultaten av de regressionsanalyser som genomförts
år för år. I denna tabell presenteras varje enskild oberoende variabels korrelation med den
beroende variabeln samt vilken signifikans denna har. Adj. R² visar i denna tabell till vilken
grad spridningen i de beroende variablerna kan förklaras av de oberoende variablerna. I detta
fall har Adj. R² använts på grund av storleken på undersökningen, Adj. R² är en inbyggd
funktion i SPSS som räknar ut hur R² hade sett ut om urvalet varit större.
Det går att utläsa att värdena på Adj. R² från år till år för den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden är jämn till skillnad från den bokförda skuldsättningsgraden där det
förändras rejält från år till år. Om man istället tittar på hela perioden, det vill säga från år 2009
till 2016, skiljer sig värdena inte allt för mycket till varandra. Här går det att utläsa att 41,4%
av variansen i den marknadsmässiga skuldsättningsgraden förklaras av de oberoende
variablerna medan 35,5% av variansen i den bokförda skuldsättningsgraden förklaras av de
oberoende variablerna.
Signifikansen för de oberoende variablerna skiljer sig från år till år. IBM SPSS hittade endast
signifikans för EFWAMB under år 2011, både i relation till marknadsmässiga och den bokförda
skuldsättningsgraden. För PPE/TA hittades signifikans i relation till den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden under alla år förutom under år 2010. Däremot hittades ingen signifikans
alls för motsvarande variabel i relation till den bokförda skuldsättningsgraden. I de oberoende
variablerna EBITDA/TA och M/B hittades signifikans under tre år, detta gäller både i relation
till den marknadsmässiga och bokförda skuldsättningsgraden. Vid två av tre tillfällen var de
signifikanta under samma år. För Log(Sales) hittades endast signifikans för år 2011 och 2013 i
relation till den bokförda skuldsättningsgraden.
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EFWAMB i relation till den marknadsmässiga skuldsättningsgraden har en negativ korrelation
på 21% medan variabeln i relation till den bokförda skuldsättningsgraden istället har en positiv
korrelation på 3%. PPE/TA visar en positiv korrelation i båda av de beroende variablerna, dock
är det en 33,9% högre korrelation i relation till den marknadsmässiga skuldsättningsgraden.
EBITDA/TA visar motsattvis en negativ korrelation i båda beroende variabler, här visar
däremot den bokförda skuldsättningsgraden 28,5% starkare negativ korrelation. En tydlig
skillnad går att utläsas för den oberoende variabeln Log(Sales) där den är positiv korrelerat
gentemot den marknadsmässiga skuldsättningsgraden och negativt korrelerad gentemot den
bokförda skuldsättningsgraden. M/B visar motsattvis en negativ korrelation gentemot den
marknadsmässiga skuldsättningsgraden och en positiv korrelation gentemot den bokförda
skuldsättningsgraden. Presentation av korrelationen från år till år och en tydligare förklaring till
vad de positiva och negativa korrelationerna innebär presenteras detaljerat under Diagram 4.1,
4.2, 4.3, 4.4 och 4.5.
Diagram 4.1 Korrelation för EFWAMB

EFWAMB visar sig i diagram 4.1 för det mesta ha en negativ korrelation till både
marknadsmässig och bokförd skuldsättningsgrad, där den visas ha starkare korrelation till den
förstnämnda. Korrelationen mellan EFWAMB och skuldsättningsgraden visade sig vara
statistiskt signifikant år 2009 för både den marknadsmässiga och den bokförda
skuldsättningsgraden, vilket innebär att eventuella framtida förändringar i den
marknadsmässiga eller bokförda skuldsättningsgraden möjligtvis kan förklaras av förhållandet
mellan EFWAMB och de olika skuldsättningsgraderna. En negativ korrelation mellan
EFWAMB och den marknadsmässiga skuldsättningsgraden indikerar att om ett företags
EFWAMB, den historiska förändringen i företagets marknadsvärde på eget kapital i förhållande
till dess bokförda värde på eget kapital, minskar så kommer företagets marknadsmässiga
skuldsättningsgrad att öka. Detta påvisade sig vara fallet under samtliga observerade år förutom
2012 då EFWAMB var positivt korrelerat med den marknadsmässiga skuldsättningsgraden.
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EFWAMB visade sig i diagram 4.1 inledningsvis vara positivt korrelerad med den bokförda
skuldsättningsgraden, ett förhållande som sedermera kom att bli till antingen en mycket svag
positiv korrelation eller en svag negativ korrelation. Den positiva korrelation mellan EFWAMB
och den bokförda skuldsättningsgraden som inledningsvis fanns indikerar att om EFWAMB
under någon av dessa år skulle öka så skulle även den bokförda skuldsättningsgraden öka.
Diagram 4.2 Korrelation för PPE/TA

PPE/TA påvisas i diagram 4.2 vara väldigt starkt positivt korrelerad med den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden under alla undersökta år förutom ett, år 2012, där den istället visade sig
vara väldigt starkt negativt korrelerad med den marknadsmässiga skuldsättningsgraden. Vad
denna starka positiva korrelation teoretiskt innebär är att om ett företags andel
anläggningstillgångar ökar i förhållande till dess totala tillgångar så kommer dess
marknadsmässiga skuldsättningsgrad att öka parallellt med det. Detta samband visade sig även
vara signifikant vid sju av åtta observerade år, vilket indikerar att eventuella framtida
förändringar i företags marknadsmässiga skuldsättningsgrad möjligtvis kan förklaras av detta
samband mellan dessa två variabler. Vid det tillfället där detta samband inte var statistiskt
signifikant, år 2010, är det möjligt att eventuella framtida förändringar i den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden kan vara hänförligt slumpen.
PPE/TA visade sig även vara positivt korrelerat med den bokförda skuldsättningsgraden, om
än svagare än med den marknadsmässiga skuldsättningsgraden, vilket även det indikerar att om
anläggningstillgångar skulle öka i förhållande till totala tillgångar så skulle den bokförda
skuldsättningsgraden även den öka. Detta samband visade sig dock inte vara statistiskt
signifikant under något av de undersökta åren. Detta innebär dock inte att korrelationen inte kan
bekräftas utan att eventuella framtida förändringar i den bokförda skuldsättningsgraden inte
nödvändigtvis kan förklaras av PPE/TA utan att de förändringarna kan ha med andra externa
faktorer att göra.
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Diagram 4.3 Korrelation för EBITDA/TA

EBITDA/TA är väldigt starkt negativt korrelerat med ett företags bokförda skuldsättningsgrad,
vilket kan utläsas från diagram 4.3. Det indikerar att om ett företags lönsamhetsgrad minskar i
förhållande till totala tillgångar, så kommer dess skuldsättningsgrad att öka - detta var fallet på
samtliga undersökta år. Det betyder även att om företagets lönsamhet ökar i förhållande till
totala tillgångar så kommer dess skuldsättningsgrad att minska. Detta var även fallet på den
marknadsmässiga skuldsättningsgraden, dock i mycket lägre utsträckning. Korrelationen
mellan EBITDA/TA och den marknadsmässiga skuldsättningsgraden visade sig vara statistiskt
signifikant vid tre separata tillfällen. Detta innebär att eventuella framtida förändringar i den
marknadsmässiga skuldsättningsgraden möjligtvis kan förklaras av denna korrelation.
Diagram 4.4 Korrelation för Log(Sales)
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Log(Sales) innebär logaritmen av företagets nettoomsättning och är tilltänkt att mäta den
påverkan företagets storlek har på dess kapitalstruktur. Den påvisas i diagram 4.4 vara starkt
negativt korrelerad med den bokförda skuldsättningsgraden, vilket då innebär att när
nettoomsättningen minskar så ökar den bokförda skuldsättningsgraden och vise versa.
Korrelationen mellan Log(Sales) och den bokförda skuldsättningsgraden har dock skiftat en del
med tiden, där den under de tidiga åren (2009–2012) antingen var väldigt svagt negativt
korrelerad eller positivt korrelerad, för att sedan år 2013, 2015 och 2016 bli väldigt starkt
negativt korrelerad med den bokförda skuldsättningsgraden.
Log(Sales) visas även vara positivt korrelerat med den marknadsmässiga skuldsättningsgraden
(om än ganska svagt korrelerat) på samtliga observerade år. Detta indikerar att om
nettoomsättningen ökar så ökar även den marknadsmässiga skuldsättningsgraden. Ingen av
sambanden mellan Log(Sales) och den marknadsmässiga skuldsättningsgraden visade sig var
statistiskt signifikant dock, vilket innebär att det inte med säkerhet går att säga att någon av
sambanden mellan dessa kan förklara framtida förändringar i den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden.
Diagram 4.5 Korrelation för M/B

M/B visade sig vara negativt korrelerat med den marknadsmässiga skuldsättningsgraden på
samtliga undersökta år, där den påvisade en relativt stark korrelation under flertalet observerade
år. Detta innebär rent teoretiskt att om ett företags marknadsvärde sjunker i förhållande till dess
bokförda värde så kommer dess marknadsmässiga skuldsättningsgrad att öka. Detta samband
visade sig vara statistiskt signifikant vid tre separata tillfällen, vilket innebär att korrelationen
mellan M/B och den marknadsmässiga skuldsättningsgraden under vid dessa tre tillfällen kan
förklara eventuella framtida förändringar i den marknadsmässiga skuldsättningsgraden.
M/B visade sig i diagram 4.5 vara starkt positivt korrelerat med den bokförda
skuldsättningsgraden under de tidiga observerade åren, ett samband som efter år 2012 helt
försvann och blev till en väldigt svag negativ korrelation eller så gott som ingen korrelation
alls. Den positiva korrelation M/B hade med den bokförda skuldsättningsgraden under de tidiga
åren 2009, 2010 och 2011 indikerar att om ett företags marknadsmässiga värde på eget kapital
30(50)

ökar i förhållande till dess bokförda värde på eget kapital så kommer även dess bokförda
skuldsättningsgrad att öka. Detta samband var även statistiskt signifikant vid tre tillfällen vilket
innebär att de framtida förändringarna i det bokförda kapitalet möjligtvis kan förklaras av den
korrelationen mellan variablerna under de tre åren.

4.2 Intervjuer
Det presenterade resultatet hänvisar till respondenterna som CFO A, CFO B, CFO C, CFO D,
CEO A och CEO B eftersom att alla är anonyma. För mer information om respektive intervju,
se tabell 3.3. För att se vilka frågor som ställdes, se bilaga 1 Intervjuguide.
Alla respondenter arbetar med och har ett ansvar för ekonomin på bolagen. Detta innebär
arbetsuppgifter som innefattar redovisning, finansiell rapportering, förvärv och
investerarrelationer. Erfarenheten skiljer sig mellan respondenterna. CFO A har arbetat i sin
roll under fyra år, CFO B har arbetat i branschen i 20 år och som CFO på företaget i fem år,
CFO C har arbetat i sin roll på företaget under sex år, däremot har respondenten ytterligare
flerårig erfarenhet som CFO och Controller på ett annat bolag sen tidigare. CFO D har arbetat
i sin roll under sju månader i bolaget, respondenten har däremot tidigare arbetat med finansiella
frågor inom ett annat större bolag tidigare. CEO A har arbetat i sin roll under fem år och CEO
B under tolv år.
Alla respondenter menade att det är lönsamheten som påverkar ett företags värde, hur mycket
pengar bolaget avkastar eller tjänar. CFO A, CFO B, CFO C, CFO D och CEO B menade även
att idén och tron på framtiden påverkar värdet, framtidsutsikten. De menade att en tro på en
lönsamhet, en god förväntad utveckling, vinstgenerering och långsiktiga marginaler i framtiden
har en stark påverkan. CEO B och CFO C hänvisade till exempel som Spotify och Tesla som
egentligen inte är lönsamma men som på grund av dess framtidsutsikter är högt värderade på
aktiemarknaden. CFO A, CFO B och CEO B menade dessutom att dessa faktorer resulterar i
en högre aktiekurs för bolaget, vilket är ett sätt att se utläsa ett bolags värde. CEO A menade
också att ryktet påverkar. Grundpelarna för ryktet anser respondenten är personalen och
resultatet men också hur företaget kommunicerar utåt exempelvis via webbsidan som kan skapa
ett stort intresse hos kunden. Utöver detta finns också pressreleaser, årsrapporter och
kvartalsrapporter. Åsikten om företaget börjar redan där hävdar respondenten.
Alla respondenter trodde att en högre andel lån hade påverkat företagets värde. Däremot skiljde
sig svaren gällande på vilket sätt det påverkar. CFO A hänvisade till det egna bolaget och menar
att de från början var högt belånade, därefter har de betat av en rätt stor låneportfölj då de ansåg
sig ha för höga skulder. Respondenten pekade på att kursen och lönsamheten nu gått upp när
skulderna gått ner. Dessutom menade respondenten att en för hög andel lån påverkar
investeraren och dess tro på företaget till det negativa då det är en riskfaktor. CFO B menade
också på att en högre andel lån kan ha en negativ påverkan. Respondenten pekade på att en
belåning inte ska tas för att hålla igång verksamheten, utan i så fall för förvärv inom branschen.
Detta är något alla respondenter någon gång under intervjutillfället påpekat då branschen inte
kräver finansiering av stora anläggningstillgångar. CFO B menade att balansräkningen var
belånad när han/hon började på bolaget. Detta berodde på att de hade ett lågt aktievärde under
en period när de ville växa, då lånade de pengar för tillväxten vilket respondenten menar var en
riskabel lösning. Trots detta lyckades företaget hämta sina marginaler och fick en uppgång på
resultatet. Respondenten resonerade att det ändå kanske inte var helt fel att göra som de gjorde
och menar att ränteläget kan vara en förklaring. Att resultatet gick upp menar respondenten kan
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ha berott på andra faktorer, inte att de tog ett lån. Respondenten pekade på att en för hög andel
lån kan ge en rad negativa konsekvenser om bolaget inte lever upp till bankens förväntningar.
Det finansiella målet för verksamheten är att EBITDA i relation till skulder ska vara 1 till 1,
vilket de kommit fram till tillsammans med banken. CFO C menade också på att en för hög
andel lån kan ha en rad negativa konsekvenser, därför har de regelbundet genomgångar med
banken för att titta på hur mycket de kan låna innan de förstör någonting. Tillsammans med
banken har de kommit fram till ett mått på 1,5 i förhållande till skuldsättningsgraden och
EBITDA. Respondenten menade att de inte nått målet än då de idag ligger på 0,5. En strävan
mot en högre skuldsättningsgrad finns, men att det endast ska vara i samband med förvärv då
de har en stor finansiering via kassaflödet för verksamheten. Respondenten menade att om ett
bolag växer fort måste de lånefinansiera vid förvärv för att hänga med.
CFO D pekade däremot på att en högre andel lån hade påverkat företagets värde positivt.
Respondenten menade att så länge lånet inte är för stort kan det resultera i en hävstångseffekt
som kan bidra till en större avkastning där du helt enkelt tjänar mer pengar. CEO B menade att
han/hon hade svarat annorlunda för tre år sen när de inte hade några lån. Då hade respondenten
sagt att det har en stor påverkan. Däremot menade han/hon att en högre andel lån inte hade
påverkat dem idag då de redan är belånade. Hävstångseffekten, eller vridningen som han/hon
kallar det är redan uppnådd och respondenten är övertygad om att en större effekt inte kan
uppnås. CEO A instämde och menade att en högre andel lån kan ha en positiv påverkan.
Alla respondenter menade även att en hög andel eget kapital generellt påverkar verksamhetens
värde till det positiva. Däremot menade CEO B att detta gäller till en viss grad. Respondenten
påpekade att en högre andel eget kapital än vad de har just nu inte hade påverkat. Det viktiga
är att verksamheten har tillgång till eget kapital men att en annorlunda mix än vad de har just
nu inte hade gett en annorlunda effekt då de anser sig uppnått det optimala för verksamheten.
CEO A menade att en stor andel eget kapital visar på en stark ägare och att det i sig påverkar
värderingen av ett bolag då handlingsutrymmet blir stort. CFO A och CFO B menade dessutom
att en högre andel eget kapital hade underlättat och CFO C påpekade att en hög andel eget
kapital ger en trygghet om det under en period skulle gå dåligt, då kan det rädda företaget ur en
eventuell konkurs. CFO D menade vidare att bolag ska vara rädda om eget kapital då lån inte
alltid är möjligt.
Alla respondenter menade att de är nöjda med hur de idag finansierar företaget. CFO D menade
att det viktiga är att bolaget kan säkra sin finansiering. Däremot ansåg respondenten att målet
inte är helt uppnått, han/hon vill ha möjligheten att kunna ta ett lån vilket i dagsläget inte är
möjligt. Ett lån kan vara en livlina som kan rädda en ur konkurs. CFO A, CFO B, CFO C och
CEO B ansåg att de uppnått sina finansiella mål. CEO A ansåg däremot att det alltid finns nya,
bättre mål att uppnå. Han menade att den dagen målen anses uppnådda bör man sluta, då är man
inte rätt person för att driva verksamheten vidare.
Ett återkommande svar gällande vilka faktorer respondenterna beaktar vid finansieringsbeslut
var att det beror på vad för typ av förvärv företaget tänker göra. Emissioner visade sig endast
vara ett alternativ vid större förvärv, där kostnaden är stor. Detta beror på att företagen vill hålla
en god relation till sina aktieägare. Dessutom finns det en transaktionshanteringsavgift i
samband med emissioner som inte anses vara värt vid mindre förvärv. CFO D menade däremot
att emissioner är det enda alternativet de har då de inte är lönsamma i verksamheten för tillfället.
Om de hade fått välja hade emissioner varit det sista alternativet precis som för alla andra
respondenter då det blir ett sätt att späda ut sitt värde. Alla respondenter använder i olika
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situationer olika typer av betalningsmedel men det består oftast av en mix. CEO B förtydligade
ovanstående resonemang genom följande ord, ett citat följer:
“Jag önskar att jag kunde säga att vi har den här mekaniken och såhär ser kalkylen ut. Det är
mer situationsbetingat. Det är inte så enkelt för oss i alla fall. Senaste gången vi använde aktier
som betalningsmedel var när vi gjorde ett storförvärv i Tyskland 2015, då betalade vi en
tredjedel kontanter, en tredjedel nyemitterade aktier och en tredjedel tilläggsköpeskilling.”
CEO A menade vidare i följande citat att:
”Det är stunden som gör tjuven, och det är nästan exakt samma sak här tror jag, att det är
tillfället just då som bestämmer. Skulle man köpa ett bolag som kanske är stort och man behöver
mycket kapital så måste man ju lösa finansieringen därefter.”
Respondenten tyckte att det är viktigt att förvärvet innebär en lönsamhet som kan bidra till
koncernen. De brukar i regel betala fem gånger rörelseresultatet. Vad som är rörelseresultatet
kan skilja sig mellan förvärv då de även kan betala för betrodda framtida vinster. Verksamheten
som förvärvas ska de ha kunskap inom och det är viktigt att de kompletterar bolaget.
Respondenten påpekade att dessa är de enkla parametrarna, sen vidgar de det givetvis.
CFO A ansåg vidare att det är viktigt att hitta det billigaste finansieringsbeslutet för företaget.
CFO B påpekade att det är viktigt att beakta hur de ska utföra betalningen. Om det skulle vara
ett stort förvärv är emissioner en stark valuta, det är först då de tycker att aktieägarna ska vara
med och betala. Om det sker via apportemissioner eller via en riktning till säljarna kan variera
men kan också vara en kombination beroende på storleken av förvärvet. Att aktieägarna
överhuvudtaget blir ett alternativ är för att de har en stark värdering, annars skulle detta
förbisetts. Vidare menade respondenten att om förvärvet delvis kan finansieras med lån bör
bolaget beakta relationen mellan intjäningsförmågan och de räntebärande skulderna.
CFO C menade att det för den löpande verksamheten finns en checkräkningskredit som används
om pengarna går ut innan de kommer in. Dessutom har de förhandlat till sig en Revolving Credit
under år 2017 på maximalt 35 miljoner, ifall de skulle vilja köpa bolag. Historiskt sett vid
förvärv har de förhandlat fram ett lån med banken som de amorterat. Respondenten menade att
fördelen med Revolving Credit är att de kan slå till direkt utan att behöva gå in i en lång
förhandling med banken.
CEO A hävdade att styrelsen samlas vid finansiella beslut för att bolla tankar och idéer kring
de olika alternativen för att hitta den bästa vägen för det aktuella förvärvet. Om företaget fattar
ett felaktigt beslut är det viktigt att lära sig av det, det kan bespara kostnader i framtiden menar
respondenten.
Ett högre eller lägre marknadsvärde menade respondenterna helt klart hade påverkat
finansieringsbesluten. Alla respondenter var övertygade om att en högre aktiekurs hade gett
bolaget fler alternativ när det kommer till finansieringen vid förvärv. CFO A pekade på att det
idag är svårt att ta in pengar via emissioner på grund av en hög utspädning för de övriga
aktieägarna. Vid ett högre marknadsvärde hade det varit lättare att genomföra emissioner. CFO
B instämde och menar att bolaget automatiskt går till banken om valutan i aktien inte är
tillräckligt stark. CFO C förtydligade att ett högre marknadsvärde skulle göra att de absolut
skulle fundera över emissioner, men fortfarande endast för stora förvärv. CFO D misstänkte att
ett högre marknadsvärde hade kunnat resultera i en möjlighet att ta lån. Respondenten menade
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att verksamheten helst vill ha lån framför emissioner eftersom att de riskerar utspädning. Risken
vid ett för lågt marknadsvärde är att aktieägarna tappar tron på bolaget och att
finansieringsmöjligheter via emissioner då helt försvinner. CEO A menade dessutom att
besluten hade gått snabbare vid ett högre marknadsvärde, bolaget hade inte behövt tänka på
varje ekonomiskt beslut på samma vis som idag. Det viktiga var enligt respondenten att det
beslutet som tas är det man skulle ha tagit om det vore ens egna pengar, en mentalitet han lärde
sig av Bobby Eriksson, grundare av The Phone House. CEO B menade också att en högre
aktiekurs underlättar beslutet att emittera aktier då EPS:en, vinst per aktie, blir bättre rent
beräkningsmässigt.
Huruvida inflation skulle påverka finansieringsbesluten skiljde sig mellan respondenterna. CFO
C, CFO D och CEO A menade att de skulle ha en påverkan medan CFO A, CFO B och CEO B
inte trodde att det har en påverkan. CFO C och CFO D menade att räntorna påverkas av
inflationen vilket i sin tur påverkar beslutet att ta lån eller inte. CFO C menade dessutom att
inflationen kan späda ut aktiekapitalet, därför blir finansieringsbesluten en fundering att ta vid
varje enskilt tillfälle. CEO A menade att inflation kan påverka privatekonomin till det sämre
vilket resulterar i att privatpersoner handlar mindre. Detta kan i sin tur påverka huruvida bolag
väljer att finansiera med lån, eget kapital eller emissioner.
CFO A hävdade å andra sidan att inflationen inte skulle ha någon påverkan alls. CFO B menade
att det förmodligen skulle vara mer relevant vid konsumentvaror, men att de i deras verksamhet
inte skulle påverkas. CEO B menade att det varit obefintlig inflation i de länder som de varit
verksamma i. Vid skuldsättning tas lånet i de lokala valutor som förvärvet sker i. Det
respondenten menar kan påverka är att det indirekt kan göra att de istället väljer att låna i en
annan valuta med lägre räntesats än valutan i det landet förvärvet sker i. Finansieringsbeslutet
skulle dock ändå i det fallet bli ett lån då de använder samma valuta blir det därför inget
arbitrage däremellan.
Alla respondenter var överens om att en högre eller lägre lönsamhetsgrad hade påverkat
finansieringsbesluten. Alla hävdade att en högre lönsamhet skulle resultera i en större trygghet
vid lån, då vet respondenten att bolaget kan amortera av det. CFO B, CFO C och CEO B menade
även att lönsamheten påverkade huruvida förvärvet görs från början eller inte, lönsamheten
påverkar vilka risker bolaget är benägen att ta vid aktiva beslut. Det blir då en naturlig följd när
bolagen känner att det går bra. CFO D och CEO A pekade på att en högre lönsamhet resulterar
i fler möjligheter, bolagen får större möjligheter till att få ta lån. Det resulterar också i en chans
att faktiskt välja sin kapitalstruktur då fler dörrar öppnas.
En tydlig risk alla respondenter såg med en ökad skuldsättning är att inte kunna betala tillbaka
lånet. CFO A menade att ju högre skuldsättning du har, desto större krav från banken. De får
en hållhake på bolaget vilket resulterar i en begränsad handlingsfrihet. CFO B och CEO B
hänvisade till den kovenant som bolagen måste uppfylla vid låntagande, ett nyckeltal som visar
på hur stor andel lån du har till intjäning. Om du inte tjänar in de pengar som är sagda och inte
kan amortera av ditt lån blir det banken som tillslut styr över bolaget. CFO D menade dessutom
att belåningsgraden är en av de första variablerna investerare tittar på och om den är för hög är
risken att tron på bolaget blir lägre.
Respondenterna hade svårt att komma på risker med finansiering av eget kapital. CFO A och
CEO A menade istället att finansiering av eget kapital resulterar i en större frihet och i snabbare
beslut. CEO B pekade också på att det egentligen inte finns några risker. Däremot menade
respondenten att det samtidigt är dumt att inte heller ta lån idag då det är billigt. CFO B och
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CFO C menade att det egna kapitalet ger en trygghet. Dessutom kan en högre soliditet ge större
möjligheter att ta upp fler lån utan att det skadar. CFO D hävdade däremot att eget kapital är
väldigt dyrt, mycket dyrare än emitterat kapital och lån då det är ägarnas pengar som de håller
hårt i.
Alla respondenter höll med om att mindre bolag har färre möjligheter när det kommer till
finansieringen. CFO B trodde däremot inte att storleken, specifikt att bli större, hade påverkat
mixen av deras finansiering vid förvärv utan att det istället hänger på marginalerna.
Respondenten pekade på att företag är starkare om de är större, men ansåg inte att en större
storlek hade gjort att de tog en större andel lån framför eget kapital eller emissioner. CEO B
menade på samma vis att belåningsgraden inte hade varit större, däremot hade balansräkningen
sett annorlunda ut. De hade istället valt att ha en större palett av olika finansiella instrument, till
exempel certifikat och obligationer. CFO A hävdade att det hade varit lättare att låna pengar
om de vore större och CEO A menar att de antagligen skulle ha ett större företagsvärde. CFO
C, CFO D och CEO B påpekade att de har tillgång till en bättre kapitalmarknad ju större de är,
att möjligheterna då ökar för företaget.
CFO A, CFO B, CFO D och CEO A menade att en högre tillväxt påverkar
finansieringsbesluten. CFO A hävdade att de då lättare kan tjäna in de investeringar de gjort
och att en lägre tillväxt hade påverkat på samma vis fast åt motsatt håll. CFO B menade att en
högre tillväxt sätter sig i självförtroendet och att det därför påverkar både investeringsbeslutet
och finansieringen. Respondenten förtydligade resonemanget genom att förklara att om bolaget
känner sig på topp känns det inte helt bra att betala med emitterade aktier då de ska vårda sina
aktieägare. Om de haft en lägre tillväxt menar respondenten att det hade påverkat lånet och
prisbilden negativt. Ett lägre lån hade tagits med lägre tillväxt och ett högre lån skulle tas med
högre tillväxt. CFO D menade vidare att en högre tillväxt visar på en positiv framtidsutsikt
vilket öppnar fler dörrar på kapitalmarknaden, på samma sätt stänger en lägre tillväxt dörrar.
CEO B menade å andra sidan att tillväxtens påverkan är svår att definiera då deras bolag är
fokuserade på lönsamheten. Respondenten menade vidare att om de får lönsamhet av tillväxt är
det bra, men det är fortfarande lönsamheten som då styr finansieringsbesluten. Däremot pekade
respondenten på att en lägre tillväxt hade påverkat finansieringsbesluten vilket presenteras i
följande citat:
“Hade tillväxten varit lägre hade vi uppenbarligen haft en affär som inte gett samma avkastning
och då kanske inte styrelsen och våra ägare tyckt att belåning varit intressant på samma sätt.
Människor har ju en viss riskaversion, ju mer vatten du har under kölen desto lättare är det att
fundera på belåning.”
CFO C menade att de inte riktigt tänker så inom bolaget, att en högre eller lägre tillväxt skulle
ha en påverkan på finansieringsbesluten. Respondenten menade istället att bolaget fokuserar på
hur de ska finansiera en tillväxt vid köp av bolag. Om bolaget har samma värderingsgrunder
och som styrelsen tror kan trivas och växa i koncernen blir det en fråga om förvärv och då går
de ut och tittar på vilka alternativ de har att finansiera sig.
CFO C menade att det egentligen inte finns några andra faktorer än vad som nämnts som
betraktas vid finansieringsbeslut. CFO D, CEO A och CEO B menade däremot att en ytterligare
faktor är ägarstrukturen. Ledning, styrelse och aktieägare har olika riskprofiler, vissa är benägna
att ta mindre risker som resulterar i en lägre belåning. Men det finns också de som är benägna
att ta högre risker, en högre belåning. CFO A menade vidare att det har med omvärlden att göra,
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det är externa faktorer som spelar in. Detta kan exempelvis handla om hur villiga banker är att
låna ut pengar och ränteläget. CFO B menade vidare att det också beror på priset. Bolaget har
en värdering vid förvärv men det har även säljarna. Om säljarnas värdering är högre blir det
svårt att motivera köpet för aktieägarna, det vill säga om emitterade aktier är aktuellt.
Respondenterna resonerade olika när det kommer till huruvida de brukar falla på en viss typ av
finansiering. CFO A menade att det i dagsläget oftast blir bankfinansiering då de har tillgång
till att låna pengar till en rimlig ränta. Banken brukar vara dess första alternativ men
respondenten pekar på att det beror på hur allvarligt pengabehovet är och att det inte är helt
svart eller vitt. CFO B menade att inget av alternativen egentligen är bättre än något annat.
Respondenten hävdade att företaget ofta börjar att titta på hur mycket aktieägarna kan betala i
kursen de har, om det gäller stora förvärv, däremot behövs då en mix. Aktieägarna tas endast i
beaktning om det kan tillföra ett mervärde. CFO C menade att de tittar på både lån eller emission
och förtydligar att bolaget inte kan emittera hur mycket aktier som helst. Det beror helt enkelt
på situation. CFO D menade att emissioner är det enda alternativet det har och därför finns inte
så mycket att diskutera. CEO A menade att det beror på vilken typ av investering det handlar
om. Ett stort förvärv skulle kunna innebära en andel emissioner, sen beror det också på hur
mycket pengar bolaget har tillgängligt i kassan. Klarar de en investering på eget kapital väljer
de det. De är inte låsta utan de analyserar det från fall till fall. CEO B menade att det beror på
hur aktiemarknaden ser ut. Om räntan är låg blir en förvärvskreditram aktuell. Det anses vara
bättre än emissioner då en utspädning riskeras.
Vilka faktorer som är viktigast/väger tyngst vid finansieringsbeslut skiljer sig mellan
respondenterna. CFO A menade att en stabil lönsamhet är en nyckelfaktor, men också
börskursen om det är så att en emission är aktuell. CFO B menade att det viktigaste är att titta
på hur mycket de späder ut aktieägarnas valuta och hur mycket det går att finansiera via banken.
CFO C påpekade att det viktigaste är att se sig om och reflektera över vilka alternativ och
möjligheter bolaget har innan de tar ett beslut. CFO D ansåg att det viktigaste är att de kan säkra
sin finansiering, ett lån är inte aktuellt om bolaget inte kan amortera av det. CEO A menade att
den viktigaste faktorn är behovet av pengar och CEO B hävdade att den viktigaste faktorn är
hur mycket risk bolaget är villig att ta. CEO B menade vidare att det även är viktigt att reflektera
över hur mycket det kostar för bolaget att anskaffa sig olika typer av finansiering och ställa det
mot varandra. Utöver detta menade respondenten att mjuka faktorer även bör beaktas,
exempelvis om entreprenörer ska få betalt i aktier för att fortsätta känna delaktighet i
verksamheten.
I tabell 4.3 går det att utläsa en sammanfattning utifrån det ovanstående kvalitativa resultatet.
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Tabell 4.3 Sammanfattning över kvalitativ empiri
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
I följande avsnitt löper en analys över de forskningsfrågor studien undersöker som återkopplar
till studiens problemformulering och syfte. Strukturen följer tabell 2.1 där not 1 motsvarar
rubrik 5.1, not 2 rubrik 5.2 och not 3 rubrik 5.3. Fokus i analysen är att jämföra och diskutera
den teoretiska referensramen med empirin som samlats in.

5.1 Samband mellan förändringar på aktiemarknaden och företags
finansieringsform
Enligt Baker och Wurgler (2002) finns det ett konkret statistiskt samband mellan
aktiemarknadens fluktuationer och hur ett företag väljer att finansiera sig. De fann en stark
negativ korrelation mellan EFWAMB och företagens skuldsättningsgrad. Detta samband går
även att se i de siffror som presenteras i denna studie, dock är det inte i denna studie lika starkt
korrelerat som Baker och Wurgler (2002) och Graham och Harvey (2001) menar på att de är.
Det går heller inte med säkerhet att påstå att marknadsvärderingen är den enda påverkande
faktorn när det kommer till ett företags kapitalstruktur. De kvalitativa intervjuer som gjorts visar
på att de siffror som presenteras i Baker och Wurglers (2002) studie, och även delvis i denna,
målar upp en allt för simplifierad bild av den praktiska verkligheten då inget av resultaten ligger
helt i linje med någon av teorierna och likt De Bie och De Haans studie (2007) stämmer bitvis
överens med olika teorier.
Det faktum att det underliggande sambandet mellan EFWAMB och företagens
skuldsättningsgrad inte var speciellt starkt, som starkast var korrelationen till den
marknadsmässiga skuldsättningsgraden -0,402 år 2014 och den bokförda 0,408 år 2010,
indikerar att aktiemarknadens värdering har en viss påverkan på kapitalstrukturen men att
merparten kan vara hänförligt andra faktorer än aktiemarknaden. En förklaring till varför det
genom åren inte varit särskilt stark kan bero på andra faktorers påverkan. Detta resonemang
ligger helt i linje med vad alla respondenter påpekat i intervjuerna, att finansiering är en
komplex fråga och inte enbart går att hänföra till ett specifikt fenomen eller teori, exempelvis
Market timing, utan att det har med mängder av externa faktorer att göra såsom bankernas ränta,
hur akut pengabehovet är, vilka alternativ som finns och hur ägarstrukturen ser ut.
Anmärkningsvärt är även att EFWAMB påvisades i denna studie ha högre korrelation med
företagets marknadsmässiga skuldsättningsgrad än den bokförda, mot vilken den knappt
påvisade någon korrelation alls, dels då värdena är väldigt låga men också då de ständigt skiftar
mellan positiv och negativ korrelation. I praktiken kan detta innebära att om ett företags
EFWAMB ökar så kommer dess marknadsmässiga skuldsättningsgrad att minska medan den
bokförda skuldsättningsgraden knappt påverkas. Detta samband kan indikera att exempelvis
externa investerare lägger mer vikt vid ett företags historiska M/B när de väljer att investera än
vad företaget själva gör.
M/B är tilltänkt att fånga upp den kortsiktiga påverkan aktiemarknaden har på företagets
kapitalstruktur. Inledningsvis påvisade denna variabel stark positiv korrelation med den
bokförda skuldsättningsgraden, ett samband som sedermera ebbade ut till så gott som ingen
korrelation alls. Det faktum att korrelationen mellan M/B och den bokförda
skuldsättningsgraden inte är stabilt över tid ligger i hög grad i linje med Alti (2006) och
Hovakimians (2006) kritik mot Market timing, att företag kanske inledningsvis använder detta
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som en faktor när de tar investeringsbeslut men sedan tenderar att ignorera
marknadsvärderingen. Det beteendet stämmer även överens med vad CEO A, CEO B samt CFO
D påpekat; att företag ofta inledningsvis är begränsade i sina valmöjligheter när det kommer till
finansiering, och därför ofta kanske tar till emissioner och gärna gör detta när marknadsvärdet
är högt för att minska utspädning men att när företaget sedan etablerat sig och blivit stabilt så
öppnas fler, mer lönsamma alternativ upp.
M/B påvisade en ganska stark negativ korrelation med den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden vilket påvisar den kortsiktiga påverkan Market timing kan ha på
företagets marknadsmässiga skuldsättningsgrad. Det faktum att M/B hade en högre
korrelationsgrad med den marknadsmässiga skuldsättningsgraden stödjer även den tidigare
nämnda kritik Alti (2006) och Hovakimian (2006) belyst mot Market timing, att den har större
påverkan kortsiktigt än långsiktigt på företagets kapitalstruktur.
Det faktum att både EFWAMB och M/B påvisade starkare korrelation med både
marknadsmässig än bokförd skuldsättningsgrad kan indikera att externa aktörer lägger större
vikt vid ett företags marknadsvärde än vad företaget själva gör. Detta kan även ha med mentala
bitar att göra, likt vad bland andra CEO A och CFO A påpekat att om ett företags siffror ser bra
ut så kommer det underlätta investerarens beslut att investera.
Där resultaten från denna studie till viss del stödjer Market timing bör de resultaten tas med en
nypa salt då både den kvantitativa delen av studien samt den kvalitativa indikerar att Market
timing enbart kan vara en bit i ett mycket större pussel. Detta kan förklara den historiska
variationen i resultat som studier i ämnet kapitalstruktur länge påvisat. Baker och Wurgler
(2002) samt Chung, Na & Smith (2013) hävdade att teorier som Pecking order och Tradeoff
inte klargör betydande regelbundenheter. De menar att Market timing kan förklara dessa.
Resultaten från studierna av exempelvis Mahajan och Tartaroglu (2008) och Kayhan och
Titman (2006) indikerar även de att aktiemarknadens värdering absolut påverkar som Market
timing teorin hävdar, däremot pekar de på att fler teorier tillsammans kan förklara verkligheten.
På så vis ligger resultaten från denna studie mer i linje med Mahajan och Tartaroglu (2008) och
Kayhan och Titman (2006) än med Baker och Wurgler (2002). Dels då det kvantitativa
resultatet är mer jämförbart men också då respondenterna påpekat påverkande faktorer som
stämmer överens med fler av de stora teorier som tagits upp i den teoretiska referensramen. Då
respondenterna beskriver frågan komplex kan en kombination av flera teorier vara förklaringen.
Denna studie kan däremot inte påvisa med stor sannolikhet exakt vilka dessa kombinationer är
då det kräver en större undersökt population samt fler intervjuer. Det har dock aldrig legat i
studiens omfång att undersöka men resultaten från studien har kommit att ge upphov till nya
relevanta undersökningsfrågor för framtida studier. Denna studie kan däremot, med hjälp av
den kvalitativa delen, ge förklaringar till varför resultaten från historiska studier kan vara så
varierande.

5.2 Skuld och eget kapital som påverkande faktor på ett företags värde
Baker och Wurgler (2002) presenterade i samband med Market timing hypotesen att skuld och
eget kapital inte har någon påtaglig påverkan på ett företags värde då det är aktiemarknadens
värdering som styr hur företag väljer att finansiera investeringar. Detta stämmer inte helt och
hållet överens med resultaten i de kvalitativa intervjuerna då alla respondenter trodde att en
högre andel lån och att en högre andel eget kapital faktiskt hade påverkat företagets värde.

39(50)

Respondenterna menar att anledningen till varför en högre belåningsgrad kan påverka ett
företags värde är dels för att amorteringen kan äta upp lönsamheten i bolaget. De menar också
på att skulder är en riskfaktor som påverkar eventuella investerare om de skulle vara för höga.
Detta innebär alltså att en investering inte skulle vara lika lockande. Alla respondenter har också
påpekat att det finns en risk att inte kunna betala tillbaka lånet. Det kan i sin tur innebära en
konkurs, då är bolagets värde ingenting. På samma sätt kan en större mängd eget kapital rädda
företaget ur en konkurs. Däremot framkom det att rätt mängd belåning kan påverka bolaget
positivt då det kan resultera i en hävstångseffekt där bolaget avkastar en större summa pengar.
Utöver detta resoneras det även över att andra faktorer också kan påverka ett företags värde.
Alla respondenter var överens om att lönsamhet är en faktor som påverkar ett företags värde.
En klar majoritet hävdade också att framtidsutsikten är en viktig faktor att ta i beaktning när
man tittar på vilket värde ett bolag har. Hälften av respondenterna påpekade däremot att ett
högre marknadsvärde faktiskt också är en viktig grund. Utöver detta menade alla respondenter
att både en lägre och högre aktiekurs hade påverkat dess finansieringsbeslut. Dessa två resultat
från de kvalitativa intervjuerna stödjer Baker och Wurglers (2002) påstående. Dock menar
respondenterna på att det inte bara är marknadsvärdet som har en påverkan utan att det är fler
faktorer som spelar in. Det går att utläsa från de kvalitativa intervjuerna att det är mer komplext
än vad Baker och Wurgler (2002) påstår.

5.3 Faktorer som är viktigast för CFO:s och CEO:s vid
finansieringsbeslut
När det kommer till att faktiskt värdera vilka faktorer som väger tyngst vid finansieringsbeslut
är det noterbart att alla respondenter vid intervjutillfällena påpekat att kalkylen ser annorlunda
ut beroende på situation och att olika faktorer beaktas mer och mindre vid olika tillfällen.
Däremot talar resultaten för att vissa faktorer väger mer än andra, vilket analyseras nedan.
Likt nämnt så har aktiemarknaden en konkret påverkan på både företagets marknadsmässiga
och bokförda skuldsättningsgrad. Denna påverkan är dock förhållandevis svag och kan i denna
studie inte förklara företagens kapitalstruktur helt och hållet. I tabell 4.2 redovisas Adj. R²,
vilket är en variabel som beskriver huruvida den beroende variabeln kan förklaras av de
studerade oberoende variablerna. Detta förhållande har påvisats högst föränderligt i denna
studie, vilket indikerar att de undersökta variablerna kan förklara företagens kapitalstruktur
ganska bra vissa år och mindre bra andra år. Exempelvis var Adj. R² för det första undersökta
året 0,577 samt 0,788 för den marknadsmässiga skuldsättningsgraden respektive den bokförda
skuldsättningsgraden. Detta betyder att 57,7 procent av den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden samt 78,8 procent av den bokförda skuldsättningsgraden kan förklaras av
de variabler som undersökt, medan resterande procent är beroende av andra faktorer som inte
undersökts. Adj. R² var som lägst år 2014 för den bokförda skuldsättningsgraden där den var
0,097 vilket innebär att ingen del av den bokförda skuldsättningsgraden kan förklaras av de
undersökta oberoende variablerna. Dessa variationer i Adj. R² är högst relevanta för studien då
de indikerar att skuldsättningsgraden, såväl marknadsmässig som bokförd, inte alltid kan
förklaras av en uppsättning variabler utan skiftar från år till år. Detta mönster indikerar även att
ett företags kapitalstruktur, likt vad samtliga respondenter från den kvalitativa delen av studien
påpekat, är i hög grad föränderlig och beroende av externa faktorer. Ett förklarande exempel
från två av intervjuerna med CFO A och CFO B är att om räntan för lån plötsligt skulle stiga,
samtidigt som företaget har ett högt marknadsvärde, kan det resultera i att de väljer nyemission
medan om räntan varit låg så hade det talat för banklån då emissioner ofta är sista utvägen.
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Den faktor som påvisade högst korrelationsgrad med den marknadsmässiga
skuldsättningsgraden, och således påverkar mest, var PPE/TA. Denna variabel undersöker i
vilken mån företagets andel anläggningstillgångar i förhållande till dess totala tillgångar
förklarar företagets skuldsättningsgrad. Denna variabel påvisade hög korrelation vid samtliga
år vilket indikerar att marknadsaktörer värderar detta ganska högt. Det kan vara så att många
privata investerare ser på detta som ett viktigt mått när de värderar potentiella investeringar, likt
vad CFO A påpekade så är dessa grundläggande nyckeltal av stor vikt för privata investerare
och påverkar således företagets marknadsvärde. Å andra sidan var korrelationsgraden mellan
PPE/TA och den bokförda skuldsättningsgraden väldigt låg vilket indikerar att det knappt är
något som beaktas vid finansieringsbeslut i någon av de undersökta företagen. CFO B, CFO C
och CEO B påpekade även att bankerna inte har några som helst kovenanter för detta när det
kommer till utlåning av pengar, utan att de så gott som enbart ser till företagets lönsamhet, något
som kan ligga till grund för att anläggningstillgångar som måttenhet är ovanligt bland företagen.
I linje med vad CFO B, CFO C och CEO B påpekat, att bankerna vid utlåning nästan enbart ser
till företagens lönsamhetsgrad, var EBITDA/TA den variabel som påvisade starkast korrelation
med den bokförda skuldsättningsgraden som då var negativ. Denna korrelation var som starkast
år 2013 där den uppmättes till -0,856, det indikerar att när ett företags lönsamhet i förhållande
till totalt kapital ökar, så minskar dess skuldsättningsgrad. Alla respondenter påpekade att
lönsamheten är drivande i så gott som alla finansieringsbeslut i dagsläget, samt att bankerna
mer och mer lägger vikt vid detta. Alla respondenter var även överens om att en högre eller
lägre lönsamhetsgrad påverkade finansieringsbesluten. Detta innebär att bolaget då vet om att
de kan amortera av lånen. Cassar och Holmes (2003) menar däremot att lönsamma företag inte
nödvändigtvis behöver belåna sig även om det i de kvalitativa intervjuerna framgick att en högre
lönsamhet bidrar till större trygghet vid lån. CFO A, CFO D och CEO A påpekade även att
lönsamhetsgraden dikterar de finansieringsmöjligheter företaget förfogar över, och att en högre
lönsamhet öppnar upp för nya typer av finansiering. Den relativt låga negativa
korrelationsgraden EBITDA/TA har med den marknadsmässiga skuldsättningsgraden kan
indikera att marknadsaktörer inte alls lägger samma vikt vid detta mått som företagens själva
gör utan istället fokuserar på andra variabler när de värderar företaget. Då studien hittade en
negativ korrelation mellan både marknadsmässig och bokförd skuldsättningsgrad med
EBITDA/TA under samtliga år stämmer det överens med Myers & Majlufs (1984), Rajan &
Zingales (1995) och Frank & Goyals (2009) studier då de menade på att det finns ett negativt
samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad till skillnad från Qui & La (2010).
Fem av sex respondenter påpekade att företagets framtidsutsikter påverkar företagets
marknadsvärde, det kan innebära att privata investerare inte nödvändigtvis lägger jättestor vikt
vid företagets nuvarande lönsamhetsgrad, utan snarare värderar företagets möjlighet att bli
lönsamma på lång sikt. CEO B och CFO C pekade på företag som Spotify och Tesla som
exempel på detta, hur de inte är lönsamma men ändå väldigt högt värderade på aktiemarknaden
på grund av dess framtidsutsikter.
Log(Sales) påvisade förhållandevis svag korrelation med både den marknadsmässiga och den
bokförda skuldsättningsgraden. Denna variabel är tilltänkt att fånga upp den eventuella
påverkan företagets storlek har på dess skuldsättningsgrad och denna påverkan har i denna
studie påvisats vara väldigt svag. Datan stämmer till stor del överens med svaren från
intervjuerna. Samtliga respondenter påpekade att företagets storlek i allra högsta grad påverkar
vilken typ av kapital som tas in eller används, men att det inte egentligen påverkar
skuldsättningsgraden som sådan vilket stämmer överens med diagram 4.4. CEO B förklarade
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det som att en större storlek på företaget ger företaget en större palett av finansiella instrument
att använda sig av, så vilken typ av betalningsmedel vid ett förvärv exempelvis blir annorlunda.
Det kan även påverka villkoren till vilka företaget kan erhålla lån från bankerna, men det
påverkar inte vilken mängd lån företaget upptar. Dessutom menade CFO C, CFO D och CEO
B att ju större bolaget är desto bättre tillgång har företaget till kapitalmarknaden, möjligheterna
att välja sin kapitalstruktur ökar.
Log(Sales) kan dock vara en betydande variabel när det kommer till investeringar för företag
som genomför företagsförvärv. Alla respondenter menade att storleken på investeringen ofta
dikterar vilken typ av finansiering som används, storleken på det egna bolaget är alltså inte den
enda faktorn att beakta gällande frågan. Alla respondenter menade att de i regel använde
emissioner som sista alternativ och att de endast blir aktuellt vid större förvärv, med undantag
för CFO D som menar att emissioner är deras enda alternativ på grund av deras storlek då ingen
bank vill ge dem lån. Däremot pekade respondenten på att emissioner ändå används som sista
utväg då det är av vikt att hålla en god relation till aktieägare. Respondenten resonerar vidare
att det är viktigt att vänta med förvärv till en god lönsamhet kan hållas inom bolaget. Dessa
resultat från studien ligger helt i linje med Ferri och Jones (1979) där de också fann att storleken
på företagen inte påverkar dess kapitalstruktur men att storleken påverkar dess val av
finansiering. Detta motstrider delvis samtliga andra teorier (Titman & Wessels 1988; Homaifar,
Zietz & Benkato 1994; Bornefalk 2014; Rajan & Zingales 1995) som alla fann starka positiva
samband mellan företagets storlek och skuldsättningsgrad.
Utifrån intervjuerna framgick det från alla respondenter att ett högre eller lägre marknadsvärde
hade påverkat dess finansieringsbeslut. Alla menade att en högre aktiekurs hade öppnat fler
dörrar när det gäller finansieringen för bolaget, de hade fått tillgång till en bättre kapitalmarknad
både inom lån och för emissioner. Alla respondenter menade vidare att det är viktigt att titta på
hur mycket man späder ut aktieägarnas valuta innan man tar en emission. CFO A förtydligar
vidare att vid ett högre marknadsvärde hade utspädningen minskat och därför blir emissioner
mer tilltalande. Utifrån resonemanget under avsnitt 5.1 där det tydliggörs att det statistiska
resultatet från denna studie till viss del stödjer Market timing, bekräftas detta dessutom till viss
del av de kvalitativa intervjuerna. Flertalet respondenter skulle med större sannolikhet beakta
emissioner vid ett högt marknadsvärde, dock pekar CFO D på att ett högre marknadsvärde även
kan resultera i ett låntagande då ett större förtroende av bankerna gentemot bolaget då finns.
Detta skulle kunna vara förklaringen till att denna studie endast kunde bekräfta Baker och
Wurglers (2002) teori till viss del, ett högre marknadsvärde gör inte bara emissioner mer
lockande utan det lockar även långivare som till exempel banker då de ser en positiv
framtidsutsikt, vilket fem av sex respondenter menar till stor del påverkar ett bolags värde.
Inflation, risk och tillväxt undersöktes enbart kvalitativt i denna studie. Frank och Goyal (2009)
fann i sin studie att företag tenderar att ha mer skulder i tider av hög inflation, detta stämmer
inte överens med resultaten från denna studie där flertalet respondenter menade att inflationen
inte har någon direkt påverkan på företagets finansiering men möjligtvis indirekt där en hög
inflation kan öka försäljning och i förlängningen omsättningen. Detta hade dock sannolikt
jämnats ut i och med att löner också hade ökat på grund av inflationen så det egna kapitalet
hade exempelvis inte ökat markant i förhållande till dess skulder. Modigliani (1982) menade
att inflationen bör påverka ett företags skuldsättningsgrad då en hög inflation ökar värdet på ett
företags skattesköld, vilket i förlängningen möjliggör högre belåning. CFO C och CFO D
påpekade likt nämnt räntornas påverkan på finansieringsbesluten och således även inflationens
påverkan och hur det kan komma att spela roll, de tyckte däremot inte att detta spelar tillräckligt
stor roll för att diktera vilken finansiering som används. CEO B hänvisade till det faktum att vi
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för närvarande inte har varken ränta eller inflation i Sverige och menade att det inte alls hindrat
eller påverkat upptagandet av lån eller val av finansiering i praktiken, men att det teoretiskt
borde göra det.
Risken påpekade flertalet respondenter påverka företagets kapitalstruktur, främst på grund av
hur riskaverta de som tar besluten i företaget är. Är företagsledningen mer riskavert tenderar
företaget att inte ta lika mycket lån eller inte göra lika mycket investeringar, vilket minskar
andelen kapital som måste införskaffas, vilket i sin tur påverkar hur företagets kapitalstruktur
utformas. Detta, likt vad Kayhan och Titman (2006) påpekat, är inte alltid heller helt rationellt
utan kan bero på ledningen eller ägarens personlighet och preferens. Ränterisken, likt den Lioui
och Maio (2014) beskrivit, menade de flesta av respondenterna vara något som inte beaktas för
tillfället då den är så gott som icke-existerande men CFO C och CFO D menade att om den
skulle finnas så skulle den absolut påverka. Samtliga respondenter påpekade olika riskaspekter
de tampas med, det kan ha med företagets storlek att göra, ledningen, personal eller lokalisering
exempelvis, företagens risk ser således alltjämt annorlunda ut från företag till företag i linje
med Lelands (1998) påstående. Det ligger även i linje med Baker och Wurgler (2015) som
påpekar att risk inte är konkret definierat och att varje företag alltså måste hantera detta på olika
vis.
Eftersom att författarna inte ville influera respondenternas svar frågades en övergripande fråga
om vilka risker de ser med en högre/lägre skuldsättningsgrad. Kale, Noe och Ramirez (1991)
samt Ghosh, Cai och Li (2000) menade att det finns samband mellan ett bolags affärsrisk och
skuldsättningsgrad, däremot fick de fram resultat som pekade på motsatsen gentemot varandra.
Respondenterna i denna studie nämnde inte någon typ av affärsrisk vid frågan utan främst
finansiella risker, likt det Carlsson (2004) definierat, som att inte kunna betala tillbaka lånet till
exempel. Alla respondenter menade att en högre belåningsgrad absolut ökar risken i bolaget
vilket även Modigliani och Miller (1963) hävdar i deras andra proposition. Detta kan inte
motsäga varken Kale, Noe och Ramirez (1991) eller Ghosh, Cai och Lis (2000) studie då
affärsrisker inte undersökts till fullo i studien. Det går däremot att säga att respondenterna i
denna studie till större del beaktar finansiella risker än affärsrisker.
Fyra av sex respondenter påpekade att företagets tillväxt påverkar företagets kapitalstruktur då
en hög tillväxt ofta innebär att företagets affärsidé är god och att verksamheten sköts väl, något
som ökar företagets värde i investerarens ögon. De två som menade att det inte påverkade
menade att det inte är tillväxten i sig som påverkar utan snarare de effekter som den kan ge,
exempelvis behöver inte en hög tillväxt betyda att företaget är lönsamma eller vise versa. På så
vis ligger studien delvis i linje med resultaten från Voulgaris, Asteriou och Agiomirgianakis
(2002) samt Gupta (1969) som fann att tillväxten var en vitalt bestämmande faktor i hur ett
företags kapitalstruktur ser ut. Det är emellertid oklart huruvida effekterna detta har på
kapitalstrukturen är hänförligt tillväxten i sig självt eller om det är en bieffekt av tillväxten.
Utöver de faktorer som tagits upp i den teoretiska referensramen och som testats i den
kvantitativa delen tydliggjordes det i intervjuerna att det finns andra faktorer som är vikt vid
finansieringsbeslut. Det som togs upp var bland annat vilken ägarstruktur bolaget har. Ledning,
styrelse och aktieägare har olika riskprofiler och det kan påverka bolagets benägenhet att belåna
sig samt utföra emissioner. Även externa faktorer som till exempel ränteläget, hur villiga banker
är att låna ut men också priset av förvärvet har menats ha en påverkan. Dessa faktorer inklusive
de som diskuterats ovan skulle kunna förklara det faktum att Adj. R² överlag varken hade ett
starkt värde eller stabilitet, det vill säga att den insamlade datan aldrig kunde förklara företagens
kapitalstruktur till fullo. Det skulle kunna vara så att vissa faktorer väger mer och mindre vid
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olika tillfällen då externa faktorerna i omvärlden exempelvis kan påverka, precis som CFO A
hävdar. CEO A satte detta fenomen i ord med hjälp av ett talspråk väldigt väl, han beskrev det
med följande ord: ”Det är stunden som gör tjuven”.
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6. SLUTSATSER
I följande kapitel presenteras de slutsatser som studien kommit fram till. Slutsatserna ämnar
besvara både syfte och undersökningsfrågor som tagits upp i kapitel ett.
Studien fann att det finns ett visst samband mellan förändringar på aktiemarknaden och hur
börsnoterade företag inom IT-branschen väljer att finansiera sig. Båda delar av denna studie,
den kvantitativa och kvalitativa, indikerar dock att detta samband inte kan förklara merparten
av den praktiska verkligheten och att flertalet andra aspekter till och med kan ha större påverkan
på företagens finansiella beslut än enbart aktiemarknaden.
De respondenter som intervjuades i företagen menade att skuld och eget kapital har en påverkan
på ett företags värde men att de inte är den enda faktorerna som bör beaktas i frågan. Utöver
detta är lönsamhet enligt respondenterna en självklar faktor som påverkar ett företags värde.
Även framtidsutsikten för bolaget spelar in här.
Flertalet faktorer har i denna studie haft påverkan på företagens finansieringsbeslut.
Lönsamhetsgraden visade sig påverka företagets bokförda skuldsättningsgrad starkast av de
undersökta variablerna, dock har ingen variabel kunnat förklara skuldsättningsgraden till fullo
vilket indikerar att flertalet variabler spelar in. Den marknadsmässiga skuldsättningsgraden
påverkades mest av företagets andel anläggningstillgångar i förhållande till dess totala
tillgångar, även här påvisade dock inte någon variabel perfekt korrelation. Marknadsvärdet har
i studien påvisats ha en påverkan vid finansieringsbeslut både från den kvantitativa datan men
också från de kvalitativa intervjuerna. De olika typerna av skuldsättning, marknadsmässig och
bokförd, påverkas bevisligen i olika utsträckning av olika variabler, och i olika utsträckning
från år till år vilket talar för hur varierande grunderna på vilka företag tar sina
finansieringsbeslut är.
Den varierande natur finansieringsbesluten har stöds vidare av den kvalitativa delen av studien
där samtliga respondenter påpekade flertalet påverkande omständigheter som är av större eller
mindre vikt beroende på vilken situation företaget för närvarande befann sig i. Således är det
möjligt att, med viss försiktighet, konstatera att ingen enda variabel i sig själv i de undersökta
företagen kan förklara dess kapitalstruktur, det handlar snarare om en mix av externa och interna
faktorer som har olika grader av påverkan beroende på företagets status vid beslutstillfället.
Både den kvantitativa datan och förtydliganden från respondenter har visat att flertalet faktorer
väger mer och mindre vid olika situationer.
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7. Framtida forskning
I detta kapitel presenteras förslag till hur ämnet kan vidare utforskas med hjälp av de insikter
som dragits från denna studie.
Överlag har resultaten från studien indikerat att externa faktorer dikterar företagens
kapitalstruktur och att det är få förunnat att ha friheten att välja sin egen kapitalstruktur. Den
kvalitativa delen av studien har hjälpt till att i viss mån urskilja de faktorer som kan tänkas
påverka, däribland ägarstruktur och bankernas kovenanter.
Den eventuella korrelation som kan tänkas föreligga mellan bankernas kovenanter och
företagens möjlighet samt val av belåning är att döma av den kvalitativa delen av studien en
väsentlig aspekt att undersöka för att få en mer djuplodad förståelse för den makt bankerna har
över företagen och i förlängningen dess kapitalstruktur. Förslagsvis undersöks detta genom en
regressionsanalys där eventuella kasusaliteter mellan bankernas kovenanter och företagens
kapitalstruktur kan studeras. Skulle det föreligga kausalitet mellan dessa variabler så skulle det
stärka vad flertalet respondenter i denna studie påpekat.
Vidare menade flertalet respondenter att det faktum att emissionsavgifterna i regel är väldigt
höga påverkar valet att emittera ut aktier, men också vilken mängd aktier som emitteras ut.
Flera respondenter påpekade att höga emissionsavgifter dels kan få företagen att strunta i
nyemissioner helt alternativt emittera ut fler aktier än nödvändigt för att kompensera för höga
avgifter. Således blir det av intresse att undersöka hur detta förhållande mellan
emissionsavgifter och företagens kapitalstruktur ter sig. Exempelvis skulle kapitalstrukturen
hos ett företag som väljer att emittera ut fler aktier för att kompensera för höga avgifter kunna
se annorlunda ut mot för ett företag som inte gör det.
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BILAGA 1. INTERVJUGUIDE
-

Hur skulle du beskriva din arbetsroll?

-

Hur länge har du arbetat på företaget?

Frågor om valet kring finansiering:
-

Vad skulle du säga påverkar ett företags värde?
-

-

Är du nöjd med hur ni idag finansierat företaget? Anser du att ni uppnått ert mål? (Andel
lån, eget kapital, nyemission)
-

-

Hade en högre andel lån/eget kapital påverkat ert företags värde enligt dig? I så
fall hur?

Om nej: Vad skulle det optimala vara för er? Vad är ert mål idag?
Om nej: Arbetar ni kontinuerligt med att förändra hur det idag ser ut?
Om ja: Varför?

Vid finansieringsbeslut idag, vilka faktorer betraktar du?
-

Om ert marknadsvärde (aktiekurs - högre/lägre) sett annorlunda ut, hade detta
påverkat finansieringsbesluten? I så fall hur?
Hade en inflation påverkat finansieringsbesluten? I så fall hur?
Hade en högre/lägre lönsamhet påverkat finansieringsbesluten? I så fall hur?
Ser du risker med en ökad skuldsättning/finansiering av eget kapital? I så fall
vilka?
Om ni varit större/mindre, hade detta påverkat finansieringsbesluten? I så fall
hur?
Hade en högre/lägre tillväxt påverkat finansieringsbesluten? I så fall hur?
Skulle du säga att ni tenderar att falla på en viss typ av finansiering? I så fall
vilken?
Finns det några andra faktorer du kan komma på just nu som skulle kunna
påverka era finansieringsbeslut?

-

Vilka faktorer skulle du slutligen säga är viktigast/väger tyngst när ni tar
finansieringsbeslut?

-

Finns det något annat du vill tillägga?

