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Sammanfattning 

Titel: Dynamisk kapitalstrukturs inverkan på lönsamhet – en kvantitativ studie om svenska Mid 
Cap-bolags anpassning till finanskrisen 2008 
 
Författare: Elin Östberg och Martin Nabhan 
 
Handledare: Anders Wrenne 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur företags lönsamhet påverkas 
av deras anpassningshastighet av kapitalstruktur.  
 
Metod: Vi undersöker svenska Mid Cap företags anpassningshastighet med hjälp av  
regressionsanalyser för varje företag innehållande företagens skuldsättningsgrader mellan åren 
1995-2015. Därefter beräknades korrelationen mellan dessa anpassningshastigheter mot en 
estimerad optimal kapitalstruktur och varje företags medel- samt medianlönsamhet under 
tidsperioden 2007-2013. 
 
Resultat och slutsats: Resultaten har låga statistiska signifikansvärden, och indikerar att de 
företag med lägre anpassningshastighet har haft en högre lönsamhet under tidsperioden 2007-
2013 än de med en låg anpassningshastighet i detta urval. Detta tros bero på svårigheter att 
modellera företagens optimala skuldsättningsgrad, brister i Trade Off-modellen samt att 
företagen har tvingats göra dyra anpassningar av kapitalstrukturen under den finansiella 
stressen.   
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Abstract 

Title: Dynamisk kapitalstrukturs inverkan på lönsamhet – en kvantitativ studie om svenska Mid 
Cap-bolags anpassning till finanskrisen 2008 
 
Authors: Elin Östberg and Martin Nabhan 
 
Supervisor: Anders Wrenne 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this study is to contribute to a better understanding of how firms’ 
profitability is affected by their speed of adjustment of capital structure.  
 
Method: We examine Swedish Mid Cap firms’ speed of capital adjustment with the help of 
regressional analysis for each firm by using the firms’ debt ratio during the years 1995-2015. 
A calculation was then made of the correlation between the speed of capital adjustment towards 
a proxied target capital structure and each firms’ average and median profitability during the 
period of 2007-2013. 
 
Results: The results were low in statistical certainty, and indicate that the firms’ with a low 
speed of adjustment had a higher profitability during the period of 2007-2013 compared to 
firms’ with a high speed of adjustment in the firms studied. The results are believed to reflect 
difficulties in modeling the firms’ optimal debt ratio, deficiencies in the Trade Off-theory and 
that firms are forced to make expensive changes in capital structure during financial distress.  
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1. Inledning 

I detta avsnitt kommer bakgrunden till uppsatsen att presenteras,  
vilken efterföljs av en problemdiskussion med dess avgränsningar som mynnar ut i  

studiens syfte och problemformulering. 

1.1 Bakgrund 
I en marknadsekonomi krävs tillväxt för ett företags fortlevnad. För tillväxt krävs kapital. Ett 
företags långsiktiga överlevnad beror därmed till stor del på dess möjlighet att finansiera sin 
tillväxt (Johansson & Runsten 2005, ss. 23, 83). Anskaffning av kapital innefattas av de två 
huvudkategorierna lån och ökning av eget kapital. Lån upprättas hos kreditinstitut, och ökning 
av det egna kapitalet sker genom att återinvestera kapital från verksamhetens kassaflöde eller 
genom nyemission (Ogden, Jen & O’Connor 2003, s. 31). Kapitaltillskotten kommer med olika 
krav på avkastning och risktagande. 
 
Av aktiebolagslagen (2005:551) framgår att ett aktiebolags egna kapital skall uppgå till minst 
50 000 kr. Utöver detta belopp avgör företagsledningen vilken finansieringsform som passar 
företagets unika förutsättningar. Hur en företagsledning väljer proportion av belåning och eget 
kapital i sin finansiering kallas kapitalstruktur, vilken även varierar över tid i korrelation med 
företagets kassaflöde. Ett positivt kassaflöde innebär en förändring i kapitalstruktur genom att 
öka det egna kapitalet, och ett negativt kassaflöde påverkar kapitalstrukturen i motsatt riktning 
(Larsson 2008, s. 395). Kapitalstrukturen har bland annat inverkan på ett företags utsatthet för 
risk, dess lönsamhet och signaler om kreditvärdighet till investerare, aktiemarknad och 
långivare. Detta har i sin tur stor inverkan på företagets möjlighet till framtida kapitaltillskott. 
Valet av kapitalstruktur är därmed en av de viktigaste aspekterna en företagsledning tar 
ställning till i verksamhetsstyrningen. 
 
Det finns en imponerande mängd forskningsbidrag som studerar företagsledningars val av 
kapitalstruktur och vilka faktorer som spelar in i detta val. Hittills har både interna och externa 
faktorer visats vara en faktor när företagsledningar gör denna bedömning (Korajczyk & Levy 
2003, s. 75). De interna faktorerna baseras på företagets unika kombination av kostnad och 
nytta av belåning, vilka sorts tillgångar företaget har samt kostnader att omfördela 
kapitalstrukturen (Fischer, Heinkel & Zechner 1989, ss. 20, 30-32; Korajczyk & Levy 2003, s. 
76). Bland de externa faktorerna har förväntad inflation, fluktuationer i värderingen av 
tillgångar samt tillgång till externt kapital visats ha en direkt inverkan (Frank & Goyal 2009, s. 
21; Korajczyk & Levy 2003, s. 75; Öztekin & Flannery, 2012, s. 108). Företag med liknande 
kapitalförutsättningar, som branschtillhörighet och omsättningsstorlek, har därför liknande 
motiv till att ha liknande kapitalstruktur vid de givna externa förutsättningarna (Fischer, 
Heinkel & Zechner 1989, s. 20). 
 
Mycket forskningsansträngning har lagts på att hitta en generell modell som skulle beskriva hur 
företagsledningar väljer eller bör välja kapitalstruktur som är optimal för de interna och externa 
förutsättningarna. De två modeller som under lång tid helt har dominerat inom 
finansieringsteorin är Static Trade off-modellen och Pecking Order-teorin (Fama & French 
2002, s. 1; Frank & Goyal 2009, s. 1; Strebulaev 2007, s. 1748). Teorierna har olika 
utgångspunkt, varvid den viktigaste skillnaden är huruvida ett företag kan anses ha en optimal 
kapitalstruktur som kan beskrivas av en generell modell. Båda dessa modeller har styrkts av 
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vissa empiriska studier och helt eller delvis avfärdats av andra (Strebulaev 2007, s. 1748). På 
senare tid har båda modellerna utvecklats, och av de vidareutvecklade modellerna finns ett 
något större stöd för Static Trade Off-modellens utgångpunkt (Flannery & Rangan 2006), men 
än finns inget konsensus över vilken av modellerna som bäst beskriver företags val av 
kapitalstruktur. 
 
Static Trade off-modellens utgångspunkt är en strävan att beskriva en kostnadsoptimal 
kapitalstruktur som maximerar marknadsvärdet på företag. Den ursprungliga modellen till det 
som idag är Static Trade-off presenterades av Modigliani och Miller (1958), vilket blev 
startskottet för den långa diskussion kring företags val av finansiering som fortfarande fortgår. 
Modellen utgår från den teoretiska utgångspunkten att olika typer kapitaltillskott medför olika 
kostnader, och att den optimala belåningsgraden därför bör vara den punkt där kapitalkostnaden 
är den lägsta möjliga. Finansiering med eget kapital anses vara förknippat med högre kostnader 
än belåning, dels eftersom avkastningskravet från aktieägare vanligtvis är högre än räntan på 
det externa kapitalet, samt att belåning ger positiva skatteeffekter på grund av den avdragsgilla 
räntan. Upp till en viss nivå är det därför kostnadsoptimalt att finansiera verksamheter med 
belåning, till dess att företaget inte längre kan erbjuda tillräcklig säkerhet till långivarna. Den 
ökade risken för finansiärerna medför att kostnaderna för belåning ökar i takt med att 
kreditvärdigheten sjunker (Ogden, Jen & O’Connor 2003, s. 31), samtidigt som kostnaderna för 
finansiell stress och risken för insolvens till slut gör att kapitalkostnaden för ytterligare belåning 
överstiger den för eget kapital (Danis, Rettl & Whited 2014, s. 424; Fischer, Heinkel & Zechner 
1989, s. 32; Myers 1984, s. 577). Modellen tar därmed hänsyn till att belåning innebär en högre 
risk för konkurs, vilken ökar i takt med ökad belåningsgrad (Baxter 1967, s. 397; Kraus & 
Litzenberger 1973, s. 911; Myers 1984, s. 577). Det finns i detta därmed en kostnadsoptimal 
fördelning mellan belåning och eget kapital, vilken enligt Static Trade-Off är den optimala 
kapitalstrukturen. 
 
Som motreaktion till diskussionen kring den kostnadsoptimala kapitalstrukturen som en 
generellt ’optimal’ nivå presenterade Myers år 1984 den genomslagskraftiga Pecking Order-
teorin. I denna argumenteras för att andra aspekter än kostnad och nytta av belåning är viktigare 
när företag tar ställning till val av finansiering. Istället menar Myers på att företagsledningar 
förlitar sig på en prioriteringsordning vid finansieringsbedömningar (Baskin 1989, s. 27; 
Goldstein, Ju & Leland 2001, s. 484; Myers & Majluf, 1984, s. 219), som innebär att företag 
första hand väljer intern finansiering (kassaflöde och balanserad vinst), i andra hand belåning 
och i sista hand nyemissioner (Baskin 1989, s. 27; Myers & Majluf, 1984, s. 219) för att 
finansiera sin tillväxt. Anledningen till att i sista hand öka det egna kapitalet genom 
nyemissioner är enligt Myers för att undvika negativa återverkningar från aktiemarknaden på 
grund av de negativa signaler beslutet sänder ut (Goldstein, Ju & Leland 2001, s. 484; Myers 
1984, s. 581). Enligt denna teori visar således företags belåningsgrad på företagets totala behov 
av extern finansiering (Baskin 1989, s. 27), då företagsledningar enligt Pecking Order-teorin 
endast väljer nyemissioner när företaget är under stark finansiell stress (Fama & French 2002, 
s. 1; Korajczyk & Levy 2003, s. 79). I och med detta kan en ’optimal’ kapitalstruktur enligt 
Pecking Order-teorin inte beskrivas. Teorin har undergrävts av empirisk data vid ett flertal 
studier, men fått visst stöd för delar av den av andra studier (Korajczyk & Levy 2003, s. 80; 
Strebulaev 2007, s. 1748). 
 
Trots djuplodad teoretisk litteratur och årtionden av empiriska studier i företagsfinansiering 
förblir faktorerna som driver företags val av kapitalstruktur oklara. Vissa av dagens forskare 
går till och med så långt som att säga att många av de studier som hittills gjorts inte har validitet 
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(se t.ex. Frank & Goyal 2009, s. 1), eftersom de i många avseenden gått ut på att utvinna stöd 
för en viss teori eller modell. 

1.2 Problemdiskussion 
Idag finns bland forskare ett växande intresse för en utvidgad Static Trade Off-modell som i 
studier haft starkare empirisk förankring än den ursprungliga modellen (Danis, Rettl & Whited 
2014, s. 426; Strebulaev 2007, s. 1749). De empiriska resultaten föreslår att företagen i 
verkligheten har ett mer dynamiskt förhållningssätt till kapitalstruktur än den ursprungliga 
Static Trade off-modellen tar hänsyn till då en förutsättning för denna är att företag alltid ligger 
på sin optimala kapitalstrukturnivå (Danis, Rettl & Whited 2014, s. 424). Forskare menar att 
detta sällan är fallet eftersom företag sällan ändrar sin kapitalstruktur och därför oavsiktligt 
halkar ifrån sin optimala nivå vid marknadsmässiga svängningar (Korajczyk & Levy 2003, s. 
79; Strebulaev 2007, s. 1748; Öztekin & Flannery, 2012, s. 88). 
 
Anledningen till att företag inte kontinuerligt anpassar sin kapitalstruktur är att friktioner på 
marknaden gör det kostsamt att ändra den. Företag väntar därför med att anpassa sin 
kapitalstruktur till dess att nyttan överstiger dessa kostnader (Danis, Rettl & Whited 2014, s 
425; Fischer, Heinkel & Zechner 1989, s. 19; Goldstein, Ju & Leland 2001, s. 483; Frank & 
Goyal 2009, s. 27; Myers 1984, s. 587). En optimal kapitalstruktur hos företag finns därför 
endast när ledningen efter en tid gör en betydlig förändring i kapitalstruktur (Danis, Rettl & 
Whited 2014, s. 425; Strebulaev 2007, s. 1749). Detta fenomen kallas i litteraturen för 
omfinansieringscykler, där omfinansieringspunkten är det läge då företaget åter lägger 
kapitalstrukturen på en optimal nivå för interna och externa förutsättningar. De försök som 
gjorts till att addera denna aspekt till grundmodellen kallas idag ofta för Dynamiska Trade Off-
modeller. 
 
Det dessa utvidgade modeller försöker beskriva är hur den optimala kapitalstrukturnivån 
förändras av det faktum att kostnaderna att omfinansiera sin kapitalstruktur varierar mellan 
företag, vilket gör att vissa företag kan anpassa sin kapitalstruktur oftare än andra (Öztekin & 
Flannery, 2012, s. 108) och därför oftare än andra ligger på sin optimala kapitalstrukturnivå. 
Studier på amerikanska företag visar att de företag som med relativ lätthet kan anpassa sin 
kapitalstruktur till externa faktorer gör detta för att bättre möta de förändrade förutsättningarna 
(Fischer, Heinkel & Zechner 1989, s. 19; Korajczyk & Levy 2003, s. 75). Detta är särskilt 
viktigt under finansiell stress. En undersökning gjord på amerikanska bolag före, under och 
efter en finansiell kris visade att de företag som hade möjlighet att anpassa sin kapitalstruktur 
klarade krisen bättre än de företag som inte anpassade kapitalstrukturen (Korajczyk & Levy 
2003, ss. 105-106; Levy & Hennessy 2007, s. 1558). Anpassningshastighetens betydelse för 
företags lönsamhet vid extern stress är dock relativt outforskat, och studera denna aspekt 
närmare menar vi kan ge en bättre förståelse för vilken vikt anpassningshastigheten har vid val 
av finansiering även när extern stress inte förekommer, samt ge en ökad förståelse till 
ämnesområdet. 
 
Krisen vi har valt att undersöka är den stora finanskris som drabbade världsekonomin under 
2008, efter att världsekonomin ökat rekordartat mellan 2001-2007. När bubblan sprack 
resulterade detta i simultana kriser på fastighetsmarknaden, kreditmarknaden, bankindustrin, 
valutahandeln och energibranschen, och ledde till att hela ekonomin stannade av och 
karaktäriserades av osäkerhet och instabilitet (Wade 2008, s. 27). Tillgången till externt kapital 
blev under denna period mycket begränsad, och kapitalbristen ledde till att efterfrågan på 
tillgångar sjönk vilket efterföljdes av osäkerhet och fluktuationer på prissättningen av tillgångar 
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(Wade 2008, ss. 23, 27). Detta ledde till en global finanskris som kulminerade under 2008, och 
vars effekter enligt Fosberg (2012, s. 6) på företags kapitalstrukturanpassning kunde ses fram 
till 2010. 

1.3 Avgränsningar 
För att öka pålitligheten av resultaten av denna studie som möjligt är det även vore relevant att 
undersöka företag med liknande marknadsförutsättningar och förutsättningar att anskaffa 
externt kapital. En överväldigande majoritet av studierna gjorda kring kapitalstruktur 
undersöker dock företag i USA (Öztekin & Flannery 2012, s. 88). Eftersom varje land har en 
unik marknadsfriktion i form av lagar, transaktionskostnader och skatter, så har företag i olika 
länder olika möjligheter att anpassa sin kapitalstruktur (Öztekin & Flannery 2012, ss. 88, 108). 
Det finns därför anledning att undersöka om indikationerna från resultaten på den amerikanska 
marknaden även kan ses hos svenska företag med andra marknadsförutsättningar. 
 
En av de största faktorerna för skillnader i företags förutsättning att anskaffa externt kapital är 
storleken på företaget. Små företag har till exempel sällan tillgång till kapitalmarknaden, vilket 
gör att de får hålla tillgodo med den typ av kapital som finns tillgängligt för dem (Chittenden, 
Hall & Hutchinson 1996, ss. 60, 66; Korajczyk & Levy 2003, s. 75). Större företag med denna 
tillgång har däremot möjlighet att göra ett aktivt val av sin kapitalstruktur och därmed även 
möjlighet att anpassa kapitalstruktur efter externa omständigheter. På dessa grunder har vi valt 
att analysera medelstora företag med ett börsvärde mellan 150 tusen och 1 miljon euro, så 
kallade Mid Cap-bolag, eftersom dessa kan anses ha möjlighet att göra välgrundade beslut vid 
val av kapitalstruktur samt har jämförbar marknadsfriktion. 

1.4 Syfte 
Syftet med studien är att bidra till ökad förståelse för hur företags lönsamhet påverkas av deras 
anpassningshastighet av kapitalstruktur.  

1.5 Frågeställning 
Hur påverkades lönsamheten hos svenska Mid Cap-bolag under och efter finanskrisen 2008 av 
anpassningshastigheten på deras kapitalstruktur?  
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2. Teoretisk referensram 

En genomgång av kapitalstrukturens inverkan på lönsamhet och risk inleder kapitlet, vilket 
efterföljs av en teoretisk genomgång av finansiell stress. Avslutningsvis presenteras det 

teoretiska ramverket för Trade Off-modellens utformning som kommer användas i 
utformandet av denna studies modell.  

2.1 Kapitalstrukturens inverkan på lönsamhet och risktagande 
Val av finansieringsform beror till stor del på vilken typ av kapital som finns tillgängligt, men 
även på vilka avkastningskrav som medföljer kapitaltillskottet. Både avkastningskrav och 
kapitaltillgång beror på externa intressenters (t.ex. kreditinstitut, investerare och aktiemarknad) 
bedömning av framtida avkastning på kapitalet de placerar. I denna bedömning spelar företagets 
finansiella status stor roll, vilken bedöms utifrån kreditvärdighet och finansiella nyckeltal. 
Kapitalstrukturen är i denna bedömning ett viktigt nyckeltal, då denna både påverkar 
lönsamhetsprognoser och placeringens risknivå (Baxter 1967, s. 395; Johansson & Runsten 
2005, ss. 12, 23, 51). 
 
För att på ett överblickbart sätt visa hur företag fördelar sin finansiering mellan lån och eget 
kapital används de finansiella nyckeltalen soliditet och belåningsgrad. Soliditeten visar hur stor 
andel av de totala tillgångarna som består av eget kapital, och belåningsgraden hur skulder och 
eget kapital förhåller sig till varandra (Johansson & Runsten 2005, ss. 11, 32). Måtten har 
därmed identiskt innehåll: 
 

 

 

 

 
Nyckeltalens relevans för intressenternas avkastningsbedömning bottnar i dess direkta 
påverkan på lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital efter skatt, . Måttet representerar 
det egna kapital som krävs för att skapa resultatet, och visar därmed hur mycket investerat 
kapital förräntas (Johansson & Runsten 2005, ss. 11, 13, 27). Därmed blir måttet ett viktigt 
nyckeltal för både långivare och aktiemarknad vid bedömningen av placeringens risk och 
avkastningsprognos, vilket i sin tur blir avgörande för avkastningskraven i form av räntevillkor 
respektive utdelningskrav. Långivare använder  för att bedöma räntenivå och andra villkor, 
och för att få tillgång till aktiemarknadens kapitaltillskott krävs att företagets  mäter sig med 
aktiemarknadens avkastningskrav (Johansson & Runsten 2005, ss. 14-15, 17). 
Företagsledningens val av kapitalstruktur, via  har således sin vikt i dess direkta påverkan på 
företagets kapitalkostnad (Ogden, Jen & O’Connor 2003, s. 31). 
 
Kapitalstrukturen påverkar  enligt nedan: 
 

 

och: 
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Där  är genomsnittlig låneränta,  är räntabilitet på totalt kapital och s är 

bolagsskattesatsen. Sambanden ovan visar på att belåningsgraden , har en kraftig inverkan på 

hur räntabiliteten på eget kapital efter skatt ( ) kommer att bli. En hög belåningsgrad kommer 
att ha en kraftig positiv påverkan på hur högsta möjliga , ett fenomen som kallas 
hävstångseffekten (Fischer, Heinkel & Zechner 1989, s. 33). Med detta kan företagsledningar 
välja hur starkt hävstångseffekten skall påverka räntabilitet på det egna kapitalet efter skatt, och 
i och med detta tar de även ställning till hur stor finansiell risk företaget utsätts för. Nedan ses 
samma samband igen, där även riskfördelningen inom sambandet presenteras: 
 
 
 
 
 
Totalrisken för verksamheten är en spridning av förväntade utfall som kan delas upp i 
rörelserisk och finansiell risk (Johansson & Runsten 2005, s. 44) enligt sambandet ovan, där 
den finansiella risken förtydligar hävstångssambandet. Bedömningen av rörelserisken  är 
således oberoende av den finansiella risken, som avgörs av vald kapitalstruktur. Olika totalrisk 
kan erhållas genom olika kombinationer av rörelserisk och finansiell risk, och när rörelserisken 
är hög bör den belåningen och därmed den finansiella risken hållas låg (Johansson & Runsten 
2005, s. 45). Beslutet om belåningsgrad väljs dock i enighet med interna och externa 
förutsättningar för företaget. Exempel på interna förutsättningar är företagsledningens 
riskbenägenhet, och externa förutsättningar är till exempel svängningar på marknaden som 
påverkar den operativa rörelserisken. Att välja en hög belåningsgrad ger därmed en direkt 
påverkan på högsta möjliga potentiella  men ökar även spridningen på troligt framtida 
finansiellt utfall, vilket ökar risken för ett negativt resultat. 
 
För att förtydliga vikten av , presenteras även nedan sambandet mellan  och tillväxten av 

det totala egna kapitalet, : 

 

 

 
Där  är det egna kapitalet vid året början, U och N är utdelningar respektive nyemissioner 
som gjorts under räkenskapsåret. Vi ser i sambandet ovan att tillväxten av aktieägarnas kapital 
beror på U, N och . (Johansson & Runsten 2005, s. 87). I sambandet kan ses att  spelar en 

nyckelroll, då detta mått sätter ett övre tak för tillväxten av företagets egna kapital : (Bertmar 

& Molin 1977, s. 5; Johansson & Runsten 2005, s. 90). Kapitalstrukturen har därmed en direkt 

påverkan även på :, vilket förtydligar vikten av att ta detta nyckeltal i beaktande, för att i 

längden säkra tillgången av externt kapital till finansieringen. 

2.2 Finansiell stress 
I avsnittet ovan presenterades en översikt över hur finansiellt risktagande påverkar den totala 
risken som företag utsätts för. Den totala risken påverkas även i högsta grad av rörelserisken, 
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vilken i sig påverkas av stress på marknaden. För att hålla totalrisken så låg som möjligt kan 
det vara nödvändigt för företagsledningen att omfördela risken mellan rörelserisk och finansiell 
risk. Extern finansiell stress som ökar rörelserisken har på detta sätt en direkt inverkan på hur 
företagsledningar väljer att fördela eller omfördela kapitalstrukturen för att hålla totalrisken så 
låg som möjligt. Enligt Opler och Titman (1994, s. 1015) finns det konsensus om att extern 
finansiell stress har en direkt påverkan på hur företag väljer kapitalstruktur. 
 
Hur marknaden som helhet reagerar vid extern stress är enligt Hakkio & Keeton (2009) inte 
entydigt, men det finns enligt dem processer som associeras med fenomenet. Bland de mest 
påtagliga processerna är att man kan se en ökad osäkerhet på framtida värdet på företags 
tillgångar, ökar osäkerhet kring investerares beteende och en ökad asymmetrisk information 
mellan olika aktörer på marknaden (Hakkio & Keeton 2009, ss. 6-10). Dessa processer leder 
ofta till en negativ spiral, där osäkerheten på det framtida värdet på företagets tillgångar leder 
till mer osäkerhet som har till följd att marknadspriset på tillgångar blir instabilt. Instabiliteten 
påverkar marknadens aktörer och skapar finansiell stress på marknaden. 
 
Finansiell stress skapar i sig själv många direkta och indirekta kostnader för företagen, som i 
sig själva ofta är svåra att kvantifiera. Traditionellt sett är kostnaderna associerade med 
finansiell stress dels att företag väljer att parera krisen genom att göra operativa val som 
påverkar intressenter negativt, dels risken att konkurrenter som klarar krisen bättre tar 
marknadsandelar (Opler & Titman 1994, s. 1015). Andra forskare, till exempel Wruck (1990), 
argumenterar dock för att finansiell stress även används av vissa företag som en möjlighet att 
göra värdemaximerande val som de annars inte skulle ha gjort. Företag kan t.ex. välja att öka 
sin belåning och med detta kapital göra tuffa val som påverkar företagets lönsamhet positivt. 
 
Det är alltså tydligt att företag vid extern finansiell stress anpassar sin kapitalstruktur för att 
bättre kunna hantera totalrisken för verksamheten bättre, empiriska studier visar dock olika 
resultat på hur denna anpassning sker. Som nämnts ovan menar den traditionella 
finansieringsskolan att kapitalstrukturen bör omstruktureras till att minska den finansiella 
risken när den rörelserisken ökar (Johansson & Runsten 2005, s. 45). I studier kring hur företag 
anpassar sin kapitalstruktur till finanskrisen 2008 visar dock en del studier på att företag gjort 
precis tvärt om, och ökat belåningsgraden betydligt för att genom hävstångseffekten öka 
påverkan på . I en studie gjord av Fosberg (2012, s. 2) på företags kapitalstrukturer när den 
operativa kompensationen gick ner under åren 2006-2008 visade det sig att de undersökta 
företagen ökade sina lån med i genomsnitt 5,5%, och en annan stor studie gjord av Korajczyk 
& Levy (2003, ss. 105-106) fick liknande resultat. Detta menar Levy & Hennessy (2003, s. 
1547) var för att kompensera för den förväntade operativa förlusten och för att med 
hävstångseffekten kunna hålla marknadsvärdet uppe under krisen. Opler och Titmans (1994, 
ss. 1015-1016) studie av företag i finansiell stress visade dock att företag med högre finansiell 
risk krisperioder klarar sig sämre än de med en mer försiktig finansieringspolitik, vilket enligt 
dem indikerar att finansiell stress är negativt för företags lönsamhet. 

2.3 Trade Off-modellen 
Trade Off-modellerna syftar till att beräkna den kostnadsoptimala kapitalstruktur som innebär 
en marknadsmässig värdemaximering för företag. Den första versionen av modellen 
presenterades av Modigliani och Miller 1958, vilken var startskottet för diskussionen kring 
optimal kapitalstruktur. Initialt fick modellen utså mycket kritik, då denna endast tog hänsyn 
till nyttan med belåning, nämligen hävstångseffekten samt den avdragsgilla räntan (den s.k. 
skatteskölden). Enligt denna ursprungliga modell är det därmed mest lönsamt för företag att 
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finansieras med 99% av belåning för att maximera denna nytta (Fama & French 2002, s. 1). 
Kritiken mot den ursprungliga modellen var att den inte tog hänsyn till belåningskostnader, som 
finansiell inflexibilitet samt kostnader för finansiell stress och insolvens (Danis, Rettl & Whited 
2014, s. 424; Levy & Sarnat 1994, s. 461). Modellen kompletterades sedermera med dessa 
variabler. 
 
Modellen har därmed en logisk utgångpunkt som väger kostnader och nyttan med belåning, till 
dess att dessa väger upp varandra i jämnvikt. Ett icke belånat företag som endast använder eget 
kapital för finansiering kommer ha ett statiskt företagsvärde. Vid belåning så kommer nyttan 
med hävstångseffekten samt skatteskölden att öka värdet på företaget, upp till den punkt där 
kostnaden för belåningen överväger nyttan. Nedan modell beskriver detta samband: 

 
Diagram 1 visar hur en kostnadsoptimal kapitalstruktur kan beräknas enligt Trade Off-
modellen 
 
Enligt Trade-Off är en optimal kapitalstruktur vid den punkt där de förväntade kostnaderna och 
nyttan med belåning exakt balanserar varandra, och företaget därmed är värdemaximerat 
(Bradley, Jarrell & Kim 1984, s. 876, Strebulaev & Whited 2011, s. 33). 
 
Trots den logiska uppbyggnaden har ett stort antal empiriska undersökningar haft svårt att dra 
generella slutsatser av modellen, då empirin gått isär om huruvida företag använder denna 
princip i valet av kapitalstruktur. Vissa studier indikerar att den övergripande logiken i modellen 
stämmer med det modellen förutser, medan vissa aspekter av modellen helt sägs emot av 
empirisk data (Danis, Rettl & Whited 2014, s. 424). Vissa forskare menar på att detta beror på 
att modellen är uppbyggd så den inte kan ge en kvantitativ indikation till hur företag väljer sin 
kapitalstruktur, utan är uppbyggd så att den endast kan beskriva kvalitativa drag om hur företag 
internt gör detta val (Leland 1994, s. 1214; Strebulaev & Whited 2011, s. 34). 
 
Enligt Danis, Rettl & Whited (2014, s. 424) som undersökt forskningsfronten i 
finansieringsteori, kan det rent generellt sägas att Static Trade-Off-modellen har bekräftats i det 
att företag med låg operativ risk och reella tillgångar generellt sett lägger sig på en högre 
belåningsgrad än andra företag för att dra nytta av hävstångseffekten, men att dessa generellt 
lägger sig på en betydligt lägre belåningsgrad än modellen förutser (Danis, Rettl & Whited 
2014, s. 424). Studier som visat på detta faktum är till exempel den av Strebulaev (2007, s. 
1750) som jämförde amerikanska bolags kapitalstruktur mellan år 1965-2000, där resultaten 
visade på en skillnad över 30% i belåningsgrad mellan Static Trade-Off och empirin. Detta är 
en problematik med Static Trade-Off när dem jämförs med empiri. 
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Den största problematiken Static Trade-Off möter i empirin är dock enligt Myers (1984, s. 83) 
att modellen i studier visar på ett starkt negativt samband mellan lönsamhet och belåningsgrad. 
Detta säger emot all teori inom finansiering, där både hävstångseffekten och de positiva 
effekterna av skatteskölden gör att korrelationen mellan belåningsgrad och lönsamhet är 
positiv. 
 
Att modellen inte stämmer överens med empirin har gjort att forskare under 30 års tid försökt 
lägga till variabler, och ändra modellen på annat sätt för att få den mer verklighetstrogen för att 
fungera som en kvantitativ modell som beskriver företags kapitalstruktur (Strebulaev & Whited 
2011, s. 34). Forskare (bland annat Danis, Rettl & Whited 2014; Goldstein, Ju & Leland 2001; 
Strebulaev & Whited 2011) har i studier undersökt möjligheten till en dynamisk version av 
modellen, vilka har fått uppmuntrande empiriska resultat då företag anpassar sin kapitalstruktur 
efter externa omständigheter (Strebulaev 2007, s. 1784). Det finns dock idag ingen vedertagen 
modell för en dynamisk Trade-Off-modell, och forskningen har lång väg att gå innan den kan 
sägas vara en kvantitativ beskrivning av företags kapitalstruktur (Strebulaev 2007, s. 1784). 
 
Försöken att addera en dynamisk aspekt till Trade Off-modellen baseras på förutsättningen att 
företag p.g.a. marknadens friktion och marknadssvängningar sällan är på sin optimala 
kapitalstruktur. Detta poängterade bland annat Fischer, Heinkel & Zechner (1989, s. 19) och 
Myers (1984, s. 587) redan när den reviderade ursprungsmodellen presenterades. Företag 
anpassar sin kapitalstruktur efter fluktuationer av tillgångarnas värde över tid (Fischer, Heinkel 
& Zechner 1989, s. 19), men marknadsfriktionen gör det dyrt att omfinansiera, vilket leder till 
att företag väntar med att anpassa kapitalstrukturen till dess att nyttan överstiger kostnaden att 
göra det. En optimal kapitalstruktur hos företag finns därför endast när företagsledningen efter 
en tid gör en betydlig förändring i kapitalstruktur (Danis, Rettl & Whited 2014, s. 425; 
Strebulaev 2007, s. 1749). Detta fenomen kallas i litteraturen för omfinansieringscykler, där 
omfinansieringspunkten är det läge kapitalstrukturen åter läggs på en optimal nivå för interna 
och externa förutsättningar. 
 
Dessa cykler är enligt vissa forskare anledningen till att Static Trade-off inte fungerar, eftersom 
modellen inte tar hänsyn till att företag hela tiden är i olika skeden av sin omfinansieringscykel 
(Strebulaev 2007, s. 1748). Även Frank & Goyal (2004, s. 47) menar på att företags varierande 
möjlighet att ligga på sin optimala kapitalstruktur kan vara anledningen till att Static Trade-Off 
modellen inte stämmer överens med empirin, och ett växande intresse riktas därför mot denna 
anpassningsförmåga och dess inverkan på företagsfinansiering. 
 
Studier, bland annat Gilson (1997, ss. 161, 189), som studerat vilka faktorer som spelar in i 
företags anpassningsförmåga pekar ofta ut transaktionskostnader för att ändra belåningsgrad 
som en stor anledning till att företag i finansiell stress undviker att ändra sin kapitalstruktur till 
en med mindre risk. Transaktionskostnader är enligt dessa studier anledningen till att företag 
glider ifrån sin optimala kapitalstruktur, särskilt under turbulenta externa omständigheter 
(Gilson 1997, s. 162). Resultat visar att kostnaderna att omfördela kapitalstrukturen innebär en 
stor skillnad i hur ofta kapitalstrukturen kan anpassas (Fischer, Heinkel & Zechner 1989, s. 19; 
Myers 1984, s. 587). 
 
I de försök som gjorts med en dynamisk version av Trade Off-modeller som tar hänsyn till 
omfinansieringscyklarna, beskriver enligt empirin modellen verkligheten på ett bättre sätt. 
Danis, Rettl och Whited (2014, s. 425) menar till exempel i sin studie att anledningen till att 
företagen har en lägre risknivå än det Static Trade-Off förutspår är att företagen är i en 
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uppbyggnadsfas då företagets ledning fortfarande väntar med att ändra kapitalstrukturen tills 
dess att kostnaderna för detta understiger nyttan. Även Strebulaev (2007, s. 1750) menar på att 
det kan ses att företag lägger sig på en högre risknivå när omfinansieringscyklerna tas i 
beaktande. 
 
Resultaten av studien gjord av Strebulaev (2007, ss. 1749-1750) visade även att när företagen 
ligger på sin optimala nivå av belåningsgrad så återfinns en positiv relation mellan denna och 
lönsamhet i enighet med annan finansieringsteori. Negativ korrelation mellan lönsamhet och 
belåningsgrad återfinns därmed i de fall då företag omfinansierar sällan, vilket egentligen är 
förväntat när omfinansieringscyklerna tas i beaktande. Eftersom företag har en mer eller mindre 
eftersläpande anpassning och detta inte tas hänsyn till i Static Trade Off-modellen så gör 
hävstången att lönsamheten ökar vilket i sin tur kommer att leda till en ökning i eget kapital och 
därmed relativt sänkt belåningsgrad. Slutsatsen av Strebulaevs (2007) studie visar med detta att 
Static Trade Off-modellen endast beskriver verkligheten om företag hela tiden skulle lägga sig 
på sin optimala kapitalstrukturnivå. 
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3 Metod 

I detta avsnitt kommer studiens metod för att besvara frågeställningen att presenteras. 
Inledningsvis motiveras val av metod. Därefter följer av en genomgång av metodens 

utförande. Först presenteras den använda modellen, varefter begreppet optimal 
kapitalstruktur definieras. Därefter följer en presentation av metod för sambandsberäkning 
mellan lönsamhet och anpassningshastigheterna. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 

studiens tillförlitlighet.  

3.1 Val av forskningsmetod 
För att besvara frågeställningen kommer finansiell data från företag inom urvalet att 
sammanställas och analyseras, vilket indikerar ett kvantitativt tillvägagångssätt för studien 
(Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, ss. 38-39). En större kvantitativ datamängd bör ge bättre 
möjligheter att dra en mer generell slutsats än det kvalitativa tillvägagångssättet i detta fall. 
 
Slutsatser från den data som samlas in kommer att analyseras med hjälp av befintliga teorier 
vilket innebär en deduktiv ansats, där teoriernas synsätt kommer att verka som referensram. 
Detta till skillnad från den induktiva ansatsen, där empirin hjälper att härleda teori (Jacobsen, 
Sandin & Hellström 2002, s. 34). I denna uppsats har vi inte som mål att bilda ny teori, utan 
istället att påvisa resultat utifrån befintlig teori som möjligtvis kan komma att användas för att 
vidareutveckla teorin, vilket innebär att den induktiva ansatsen inte anses lämplig. 

3.2 Insamling av data 
För att besvara frågeställningen inhämtades finansiell årsinformation för alla svenska Mid Cap-
bolag på Stockholmbörsen från databasen Retriever Business samt företagens årsredovisningar 
för åren 1995-2015. Tidsspannet valdes då detta både fångar in information om den tid som 
finanskrisen gav verkningar på marknaden samt anses vara tillräckligt mycket data för att kunna 
ge statistiskt pålitliga värden. 
 

Informationen som samlades in var företagens belåningsgrad ( ) och räntabilitet på eget kapital 

efter skatt ( ). Belåningsgraden är det huvudsakliga måttet som kommer att användas i 
modellen för att genom regressionsanalyser finna företagens approximativa 
anpassningshastighet, medan räntabiliteten på eget kapital är det mått som används i 
uträkningen av korrelationen mellan företagens anpassningshastighet och deras lönsamhet. 
Båda dessa mått anges direkt i Retriever Business utan att egna uträkningar behöver göras. 
Eftersom företagsdata granskas av bland annat revisorer, investerare och bolagsverket antas 
denna hålla en hög reliabilitet, vilket även gäller databasen Retriever Business som används av 
tusentals användare och är nordens ledande leverantör av företagsinformation (Retriever 2014). 
Slumpmässiga stickprovskontroller gjordes mellan databasens information och företags 
årsredovisningar, vilka visade sig överensstämma med varandra. Där informationen ej var 
tillgänglig i databasen kompletterades denna information av företags årsredovisningar i den 
mån det var möjligt för att få så kompletta dataset som möjligt för tidsperioden. 
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3.3 Urval  
Storleken Mid Cap valdes på grund av att dessa företag både har möjlighet och incitament att 
ändra kapitalstrukturen om de bedömer detta lämpligt för att stabilisera sitt framtida kassaflöde.   
 
Från det urval som återfanns sållades finansiella företag, fastighetsföretag och 
forskningsföretag bort. Detta är praxis inom dessa typer av undersökningar, då dessa typer av 
företag har betydligt skilda förutsättningar för sin kapitalstruktur vilket gör att de inte är 
jämförbara med övriga företag i urvalet.  
 
Det slutgiltiga urvalet bestod av 58 stycken Mid Cap bolag. 

3.4 Undersökningsmetod och tillvägagångsätt 

3.4.1 Dynamisk Trade Off-modell 

I det första steget beräknas urvalets anpassningshastighet mot den optimala belåningsgraden 
kommer vi att använda oss av regressionsanalyser för varje företag under den studerade 
perioden. Detta sker genom att för varje företag och varje år inom perioden fylla i nödvändiga 
modellvariabler som utgår från företagens belåningsgrader. 
 
Tidigare studier har använt olika modeller för att beskriva företags anpassningshastighet mot 
en kostnadsoptimal belåningsgrad. Vi väljer att utgå ifrån en modell som bland annat använts 
av Dang (2013) samt Flannery och Rangan (2006), då denna inkorporerar en dynamisk aspekt 
till Trade Off-modellen samt resulterat i goda resultat i de tidigare studierna. Den valda 
grundmodellen ger resultat som möter denna studies syfte och är tydliga att analysera. 
 
Grundmodellen beskriver hastigheten på anpassningen i belåningsgrad från den faktiska 
belåningsnivån mot den optimala enligt: 
 

 
 
Där  och  är belåningsgraden respektive den optimala belåningsgraden för företag i vid 
tid t. Anpassningshastigheten betecknas som , vilken mäter proportionen av den faktiska 
anpassningshastigheten  med den önskade förändringen   där  är den 
faktiska belåningsgraden föregående år. 
 
För att modellen ska ge stöd för Static Trade-off teorin förväntas anpassningshastigheten ligga 
mellan 0 och 1, dvs. 0 <  < 1 (Dang 2013). En anpassningshastighet under 0 innebär att 
företaget rör sig ifrån sin optimala belåningsgrad, medan en anpassningshastighet över 1 
innebär att företaget går förbi den optimala belåningsgraden. 
 

 betecknar interceptet för konstanten , medan  är feltermen som eftersom modellen 
inte kan beskriva hela sambandet försöker att estimera hur mycket resultaten kan skilja sig från 
verkligheten. 
 
Avvikelsen mellan belåningsgraden och den optimala nivån av belåning,  kan 
även betecknas som  och står då för Target Leverage Deviation. Därför kan sambandet 
även skrivas: 
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Tidigare forskning (Nickell 1981; Baltagi 2008; Dang 2013) har visat att på grund av 
korrelationen mellan  (via ) och  så kan uppskattningar av  bli snedvridna och 
ge felaktiga och opålitliga resultat. Detta beror på att de vanligaste estimatorerna för 
koefficienterna, “pooled-OLS estimator” och “fixed-effects estimator” inte är skapade med 
dynamisk modellering i åtanke. För att kringgå detta kommer vi som Dang (2013) att istället 
använda oss av en dynamisk estimator, den så-kallade AHIV-estimatorn som presenterades av 
Anderson & Hsiao (1982). Denna implementeras i grundmodellen genom att använda 
förändringen mellan  och , d.v.s. , istället för bara , vilket gör att 
modellens estimering av koefficienterna får en dynamisk aspekt. Detta innebär att den 
slutgiltiga formeln för anpassningshastigheten av belåningsgraden mot den optimala nivån blir 
(Dang 2013): 

 
 
När regressionsanalysen för företagen i urvalet har utförts kommer vi få ett värde på 
koefficienten  för respektive företag, vilken står för den uppskattade anpassningshastigheten 
mot en optimal kapitalstruktur under den studerade tidsperioden. Förutom 
anpassningshastigheten kommer även P-värdet på koefficienten för anpassningshastighet ( ) 
och modellens förklaringsgrad (R-sq) för varje företag att sammanställas. Dessa resultat 
kommer att ge en indikation för hur statistiskt trovärdigt värdet på anpassningshastigheten är 
för varje företag. 

3.4.2 Optimal kapitalstruktur 

För att besvara vår frågeställning avser vi att jämföra urvalets anpassningshastigheter av 
kapitalstruktur mot den optimala belåningsgraden ( ). Vid beräkning av urvalets 
anpassningshastigheter genom  krävs att den optimala belåningsgraden  definieras, 
vilket följer i diskussionen nedan. 
 
Den optimala kapitalstrukturen för ett företag kommer i denna studie att definieras som den 
nivå som är kostnadsoptimal för ett marknadsmässigt värdemaximerande av företaget. Detta är 
förenligt med rådande användning av begreppet, där konsensus är att företag har en optimal 
kapitalstruktur baserat på bland annat kostnader och nyttan med belåning, den riskfria räntan 
och kostnader för företaget att omfördela kapitalstrukturen (Fischer, Heinkel & Zechner 1989, 
ss. 20, 30-32; Korajczyk & Levy 2003, s. 76) i enighet med Trade-Off teorin. Denna definition 
av optimal nivå av belåning tar enligt studier företagsledningar ”stark hänsyn” till när de 
överväger olika finansieringsval (D'Mello & Farhat 2008, s. 214). 
 
Då den verkliga optimala kapitalstrukturen som företagsledningen har som målsättning inte går 
att observera, kommer vi i enighet med praxis att uppskatta den belåning som företagsledningen 
har som målsättning med ett proxy. Proxies används i ett flertal andra studier som en 
representation av den belåningsgrad företagen rör sig mot, dock är typen av proxy som bör 
användas inte entydigt. Tidigare studier använder distinkt olika proxies för att mäta 
anpassningshastighet, vilket kan vara anledningen till de varierande resultaten vid 
undersökningar av Trade-Off teorierna. De proxies som används inom ämnet är bland annat 
medelvärdet av belåningsgrad för företaget inom tidsserien, flytande genomsnittlig 
belåningsnivå samt medianen belåningsnivå för branschen (D'Mello & Farhat 2008, s. 220).  
 
I en studie gjord av D'Mello och Farhat (2008) undersöks vilken av dessa proxies som är mest 
konsekvent med empiriska undersökningar samt tidigare finansieringsteori. De utgår i denna 
bland annat från den dynamiska principen att företag är på sin optimala kapitalstruktur direkt 
efter en omfinansiering, och att den optimala nivån är den som är kostnadsoptimal för ett 
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marknadsmässigt värdemaximerande och att när ett företag glider ifrån sin optimala nivå sänks 
marknadsvärdet på företaget (D'Mello & Farhat 2008, ss. 214, 225). Resultatet på 
undersökningen visade att av de proxies som används är det den flytande genomsnittliga 
belåningsgraden som bäst teoretiskt beskriver företags optimala belåningsnivå. Då denna proxy 
baseras på historiska värden kommer detta värde att ändras från år till år, vilket är förenligt med 
resultat från en studie gjord av Lemmon, Roberts och Zender (2008), som indikerade att 
företagsledningar använder sin egen historiska belåningsgrad som bedömningsgrund för 
framtida belåningsgrad (D'Mello & Farhat. 2008, s. 215; Lemmon, Roberts & Zender 2008, s. 
1605). 
 
Mot denna bakgrund kommer denna studie att tillämpa den flytande genomsnittliga 
belåningsgraden som proxy för den optimala belåningsgrad  som företag anpassar sig mot, 
istället för den proxy som används av Dang (2013) samt Flannery och Rangan (2006). I övrigt 
görs inga avvikelser från deras användning av grundmodellen. 

3.4.3 Korrelationen mellan lönsamhet och anpassningshastighet 

När anpassningshastigheten för varje företag har fastställts sammanställs dessa tillsammans 
med företagens räntabilitet på eget kapital efter skatt, varpå korrelationskoefficienterna 
beräknas för företagens anpassningshastigheter och dess räntabilitet på eget kapital. Detta görs 
med hjälp av Pearsons korrelationskoefficient som ser ut enligt följande: 
 

 

 
Räntabiliteten på eget kapital kommer att utgöras av median- och medelvärdet mellan 
tidsperioden 2007-2013 för att fånga både tiden under krisen och tiden under dess påverkan 
åren efter. Anledningen till att lönsamheten beräknas under en längre tidsperiod än endast under 
krisen är dels för att fånga krisens påverkan på företagens lönsamhet även strax efter krisen, 
samt för att inkludera fler observationer i korrelationsuträkningen vilket bör ge ett mer pålitligt 
resultat. 
 
För att resultatet skall bli så tydligt som möjligt kommer korrelationen mellan 
anpassningshastigheten och lönsamheten att testas för flera olika urvalsgrupper. Dessa 
urvalsgrupper kommer att väljas utifrån hur statistiskt trovärdig den uppskattade 
anpassningshastigheten är, d.v.s. utifrån det P-värde som givits för koefficienten . Först 
kommer korrelationen för alla företag att räknas ut, därefter följer urval med signifikansnivån 
20%, 10%, och 5%. En signifikansnivå på 20% kan i många fall ses som hög, men eftersom 
denna uppsats regressionsanalyser förlitar sig på data under en begränsad tidsperiod förloras en 
del reliabilitet för att istället bättre reflektera just tidsperioden under krisen, och 
signifikansnivån 20% anses då inte för hög utifrån den datagrund som använts. 

3.4.3 Gruppindelning 

I det sista steget delas företagen in i två grupper som delas upp efter om de har långsam eller 
snabb anpassningshastighet till sin optimala kapitalstrukturnivå. I enighet med Dang (2013) 
definieras här  > 0,3 som en relativt snabb anpassning, och grupperingen med relativt långsam 
anpassning definieras därför som de som har fått en anpassningshastighet  < 0,3 och den med 
relativt snabb anpassning som de som fått en anpassningshastighet  > 0,3. 
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Efter gruppindelningen av urvalet kommer dessa två gruppers medianlönsamhet att jämföras 
åren 2007-2014 för att se om en skillnad på lönsamhet kan ses mellan dessa två grupper under 
tidsperioden. 

3.5 Studiens tillförlitlighet 
För att öka den statistiska tillförlitligheten på studien hade antalet företag som undersökts 
kunnat vara större. Det finns en del begränsningar här kring vilken sorts företag som ämnas 
undersökas, samt begränsad tillgång till urvalets historiska finansiella data. 
 
En utökning av omsättningskravet hade kunnat låta oss inkludera fler företag i urvalet. Denna 
avvägning gjordes dock ändå, då bedömningen gjordes att urvalet då hade blivit mindre 
renodlat. Bedömningen gjordes på grund av att en större spridning hade kunnat försvåra 
analysen då det blivit svårare att koppla resultaten specifikt till urvalet. Förutom de nackdelar 
som påverkar analysen innebär ett större urval också att mer företagsdata hade behövt samlas 
in och sammanställas, vilket bedömdes för tidskrävande. 
 
Ett ytterligare problem med urvalet är risken att resultatet delvis blir snedvridet på grund av en 
stor variation mellan företagen, och att vissa företag haft bristande tillgänglig finansiell 
information. Detta borde däremot delvis kunna åtgärdas genom att vi testar våra resultatmått 
utifrån olika urval av P-värden, där lägre P-värden bör utesluta de företag som inte har 
tillräckligt med data för att ge ett statistiskt tillförlitligt resultat. 
 
Den modell vi använder är den samma som bland annat Dang (2013) samt Flannery och Rangan 
(2006) har använt i sina studier, som har publicerats i Applied Economics, respektive Journal 
of Financial Economics vilka båda är välkända publikationer inom ekonomi. Att dessa båda 
forskare i många år legat på framkanten av Static Trade-off teorins bildning, tillsammans med 
den moderna modellen som fortfarande används i nuvarande forskning innebär att denna modell 
med stor sannolikhet är det närmaste vi kan komma till att förklara företagens kapitalstruktur 
med hjälp av en redan beprövad dynamisk Trade Off-modell. 
 
Det finns däremot en del brister i modellen eftersom den självklart representerar en förenkling 
av verkligheten. Detta är tydligast i modellens proxy, som söker beskriva företagens optimala 
kapitalstruktur,  vilket i sig är ett starkt debatterat ämne där Dang (2013), Flannery & Rangan 
(2006) och ett flertal andra forskare försökt använda sig av olika företags egenskaper för att ge 
en individuell optimal kapitalstruktur för varje företag. 
 
Här har vi likt Dang (2013) valt att använda oss av skuldsättningsgraden bestående av totala 
skulder. Anledningarna till att inte endast räntebärande, alternativt långfristiga skulder har 
använts är flera. En av de största anledningarna är att Dang (2013), Flannery & Rangan (2006) 
och flera har använt sig av de totala skulderna. Detta beror antagligen på en annan anledning 
till att de totala skulderna används, nämligen att det är inte bara de långfristiga eller kortfristiga 
skulderna exklusivt som står för alla räntebärande skulder i företag, utan det finns stor variation 
i olika branscher över hur många lån som är långfristiga och hur många som är kortfristiga. Här 
kan man möjligtvis försöka att finna ett mått på de totala räntebärande skulderna för varje 
företag men detta har visat sig vara svårt och tidskrävande, således har som i tidigare studier de 
totala skulderna använts. 
 
Vi har däremot en stor skillnad från den proxy som Dang (2013) har använt sig av i sin studie. 
I Dangs (2013) fall har en statisk proxy använts, medelvärdet av skuldsättningsgraden för hela 
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perioden. Vi har istället valt att använda oss av ett rullande medelvärde, som enligt D'Mello & 
Farhat (2008) i deras undersökning visat sig ge bäst resultat bland de metoderna som använts 
för att hitta företagens optimala skuldsättningsgrad. Denna proxy innebär också att vi får med 
den dynamiska aspekten av Static Trade-off som enligt bl.a. Strebulaev (2007) visat sig bättre 
kunna reflektera verkligheten. 
 
Eftersom vi förhåller oss till den senaste forskningen som använder sig av en genom många år 
testad och justerad modell, samt använder en proxy som i studier (D'Mello & Farhat, 2008) 
visat sig vara en av de bättre reflektionerna av företagens verkliga optimala kapitalstruktur 
borde studiens tillvägagångssätt ha relativt hög tillförlitlighet. 
 
På grund av tidsramen för utförandet av studien uteslöts vissa aspekter som annars hade kunnat 
genomföras för större statistisk tillförlitlighet. Förutom det tidigare diskuterade beslut som 
gjorts kring urvalet och måttet på skuldsättningsgraden har vi även valt att inte göra några 
analyser på en kontrollgrupp, vilket möjligtvis hade kunnat minska risken för felaktiga 
slutsatser eftersom vi då lättare kunnat se om studiens resultat avspeglar urvalet specifikt eller 
svenska företag generellt.  
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4. Resultat och analys 

Resultaten av studien analyseras löpande medan de presenteras. Detta efterföljs av ett avsnitt 
med slutsatser från studien. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning.  

4.1 Studiens resultat och statistiska variation 
Empirin i form av de finansiella nyckeltalen belåningsgrad och räntabilitet på eget kapital efter 
skatt för urvalets 58 företag under tidsperioden presenteras i bilaga 1a-b. I dessa bilagor visas 
även beräkningen för urvalets medel- och medianlönsamhet per år. I bilaga 2a-c presenteras de 
beräkningar som gjorts för grunddatan, där förändringen av belåningsgraden  företagens 
optimala kapitalstruktur  samt  beräknats.  och  användes sedan som 
variabler i regressionsanalysen, vars resultat kan ses i tabell 1 på nästa sida samt presenteras 
nedan i diagram 2-4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagram 2-4, anpassningshastigheternas fördelning, respektive förklaringsgrader samt P-
värden för koefficienterna 
 
I ovan diagram indikerar förklaringsgraderna (R-sq) modellens förklaringsgrad, vilken 
beskriver hur stor del av den beroende variabeln ( ) som kan förklaras av variationen i den 
oberoende variabeln ( ) under förutsättning att sambandet är linjärt. Förklaringsgraderna 
kan även beskrivas som ett procentuellt värde, där resterande belopp upp till 100% är ett värde 
som kvarstår som oförklarat av modellen. Förklaringsgraden ökar i takt med att antalet 
observationer ökar. 
 
Signifikansvärdet (P-värdet) för koefficienten beskriver hur osäker hypotesen är om att 
modellen beskriver empirin. Även detta värde kan beskrivas som procentuellt, där 100% 
indikerar att osäkerheten i påståendet att det linjära sambandet beskriver verkligheten är 
maximal. 
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Regressionsresultaten ovan visar att det finns stora skillnader i anpassningshastighet, 
förklaringsgrad och signifikansvärde mellan företagen. Skillnader i förklaringsgrad kan 
förklaras genom att modellen i sig och proxyn för den optimala belåningsgraden är olika nära 
verkligheten beroende på hur varje företag väljer att strukturera sig. En hög förklaringsgrad 
betyder inte nödvändigtvis att den estimerade anpassningshastigheten är korrekt. Detta syns hos 
två företag med en hög förklaringsgrad där anpassningshastigheten är väldigt låg, det är Bulten 
AB med en anpassningshastighet på -0.1137 och Victoria Park AB med en 
anpassningshastighet på 0.00932. Eftersom anpassningshastigheten enligt modellen förväntas 
ligga mellan 0 och 1 innebär antagligen dessa låga värden att vår proxy för den optimala 
belåningsgraden skiljer sig mot den som företaget anser vara sin optimala belåningsgrad. 
 
Även signifikansvärdet (P-värdet) har stora skillnader mellan olika företag, vilket kan förklaras 
dels av att antalet observationer varierade mellan företagen i mån av tillgång till finansiell 
information, och dels att en låg förklaringsgrad gör så att även signifikansvärdet sjunker. Detta 
reflekteras i det tydliga sambandet mellan förklaringsgrad och signifikansvärdet, där ju bättre 
modellen beskriver observationerna, desto lägre blir P-värdet och högre blir den statistiska 
signifikansen. 
 
Sammantaget indikerar de osäkra resultaten av regressionsanalysen att modellen ger en 
bristfällig beskrivning av de empiriska observationerna för detta urval. 

4.2 Korrelationen mellan lönsamhet och anpassningshastighet 
När korrelationen mellan lönsamhet och anpassningshastighet utfördes fanns det med tanke på 
de stora variationerna i förklaringsgrad och signifikansvärden mellan företagen relevans i att 
undersöka hur variationen av signifikansvärdet påverkade korrelationen. Med hjälp av Pearsons 
korrelationskoefficient (2) beräknades korrelationen mellan lönsamhet och 
anpassningshastighet. Efter att ha delat upp urvalet efter signifikansvärde kan följande samband 
konstateras: 

Tabell 2 visar det varierande resultatet om korrelationen mellan lönsamhet och 
anpassningshastighet mellan P-värden 

 
När alla företag inkluderas i korrelationskoefficientens uträkning utifrån medelavkastningen för 
perioden 2007-2013 indikerar resultatet en svagt negativ korrelation, men när bara företag med 
ett lågt P-värde (och därmed högt signifikansvärde) väljs ut indikerar korrelationen istället en 
svagt positiv korrelation. Den senare indikationen är mer i enlighet med förväntningarna, där 
en högre anpassningshastighet bör innebära att företag innehar en mer kostnadsoptimal 
kapitalstruktur vilket leder till en högre lönsamhet. Detta indikerar att i de observationer där 
modellen beskriver verkligheten väl, visar resultaten på ett svagt samband med det som kan 
förväntas enligt teorin. Det verkar dock finnas stor variation i hur väl modellen beskriver 
urvalets beteende, där modellen över lag beskriver urvalets beteende på ett otillfredsställande 
sätt. 
 



Elin Östberg   Dynamisk kapitalstrukturs inverkan på lönsamhet 
Martin Nabhan 

26 
 

När istället medianlönsamheten för perioden 2007-2013 används i korrelationskoefficientens 
uträkning blir resultatet en negativ korrelation som inte skiljer sig mycket mellan urvalen. Att 
korrelationskoefficienten skiljer sig så mycket med medianavkastningen gentemot 
medelavkastningen kan bero på att när medianen används så sorteras extremvärdena på båda 
sidorna av lönsamhetsdatan bort. Åter igen går dessa resultat emot de förväntade resultaten som 
tidigare forskning om dynamisk kapitalstruktur indikerat. 
En intressant aspekt av resultatet är dock att studera anpassningshastigheterna utifrån olika 
signifikansvärden för modellens beskrivning av företagens beteende. I tabell 3 nedan 
presenteras företagens medel- och mediananpassningshastighet utifrån olika signifikansvärden: 
 
 
 
 
 
Tabell 3, företagens medel- och mediananpassningshastighet utifrån urval av P-värden. 
 
I diagrammet kan ses betydliga skillnader i både medel- och mediananpassningshastighet vid 
olika signifikansvärden. Observationer med högre signifikansvärden, d.v.s. lägre P-värde, har 
en betydligt snabbare anpassningshastighet än de observationer med lågt signifikansvärde, 
vilket skulle kunna innebära att de företag vars agerande bättre beskrivs av modellen har även 
ett beteende som bättre reflekterar modellens teoretiska utgångspunkt. Där modellen beskriver 
beteendet av observationer otillfredsställande ser vi även et beteende som inte stämmer överens 
med modellens utgångspunkt, vilket skulle kunna indikera att företagen använder en annan 
logik i dess anpassning av kapitalstruktur. 

4.3 Grupperingar utifrån anpassningshastighet 
I grupperingen av företagen baserat på anpassningshastigheter blev gruppen med relativt snabb 
anpassning 28 företag och relativt långsam anpassning 30 företag, se bilagor 3a och 3b för en 
detaljerad beskrivning av dessa grupperingar. I denna del av analysen jämfördes dessa två 
gruppers medianlönsamhet genom perioden 2006-2014, och även i denna jämförelse förtydligas 
den negativa korrelationen som i ovan resultat. 
 
Nedan ses resultaten av denna del av analysen i diagramform: 
 

 
 

Diagram 5, lönsamhetsutveckling för grupperingarna för relativt snabb respektive relativt 
långsam anpassningshastighet  
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Diagram 5 visar att gruppen med en långsam anpassning av sin kapitalstruktur genomgående 
under perioden har högre medianlönsamhet än gruppen med en snabb anpassning. 

4.4 Analysdiskussion 
Resultaten av vår studie indikerar dels att modellen inte väl beskriver beteendet på urvalet som 
helhet, och att korrelationen mellan lönsamhet och anpassningshastighet är motsatt till vad 
tidigare forskning kommit fram till. Detta kan tänkas bero på ett flertal faktorer som diskuteras 
nedan. 

4.4.1 Proxyn för den optimala belåningsgraden 

Tidigare studier som använt modellen vi använt oss av har fått relativt hög förklaringsgrad och 
signifikansvärde, vilket pekar på att modellen delvis kan beskriva företagens val av 
kapitalstruktur i de urval som tidigare studier analyserat. Trade Off-teorins akilleshäl kvarstår 
dock även i denna modell i och med den nödvändiga estimeringen av en optimal belåningsgrad. 
Om den teoretiska utgångspunkten att lönsamheten och anpassningshastigheten av 
kapitalstruktur har ett positivt samband borde en mer verklighetstrogen proxy för optimal 
belåningsgrad ge mer pålitliga resultat som visar en bättre korrelation med företags lönsamhet. 
 
Vi valde i denna studie att använda oss av den flytande genomsnittliga belåningsgraden som en 
proxy för den optimala belåningsgraden, vilket i enighet med tidigare forskning är en rimlig 
proxy för att beskriva företags dynamiska hantering av sin kapitalstruktur. Då den använder 
årliga genomsnittsmått är det dock onekligen en grov förenkling av verkligheten, då det inte 
nödvändigtvis är så att den beskriver företagens omfinansieringscykler på ett tillräckligt 
nyanserat sätt. Det kan tänkas att ett företag med snabba omfinansieringscykler kräver även en 
proxy som bättre reflekterar snabba skiftningar i optimal belåningsgrad, till skillnad från de 
företag som har en ungefärligt årlig omfinansieringscykel. Som i fallet med Bulten AB och 
Victoria Park AB som har fått en negativ respektive väldigt låg anpassningshastighet, så kan 
detta möjligtvis bero på att vår proxy inte lyckats hålla ikapp med de omfinansieringscykler 
som har skett hos företaget och således har proxyn haft en viss fördröjning gentemot företagets 
omstruktureringar. 
 
Det finns även en möjlighet att den använda proxyn inte är bäst lämpad att använda när det 
råder finansiell stress på marknaden, eftersom tidigare studier visat att företag omfinansierar 
oftare under finansiell stress. Att i det läget använda en proxy baserat på historiska värden är 
möjligen inte det optimala, eftersom de drastiskt förändrade omständigheterna gör 
företagsledningen mer benägen att drastiskt förändra sin bedömning av den optimala 
kapitalstrukturen från perioder av finansiell stabilitet. Det finns därför en möjlighet att den 
bedömda optimala kapitalstukturnivån fluktuerar mer och oftare under finansiell stress än denna 
studies proxy förutsätter. Att det är svårt att kvantifiera påverkan av de indirekta kostnaderna 
från finansiell stress på företagens val av kapitalstruktur gör att det under perioder med 
finansiell stress kan vara svårare att bilda en modell med hög förklaringsgrad. 
 
Förutom skillnader i företagens omfinansieringscykler och den dynamiska aspekten av proxyn 
finns det även det grundläggande problemet att ens försöka finna den optimala belåningsgraden 
för ett företag i bara en tidpunkt. Trots att det proxy vi använt i vår studie är den som 
rekommenderas av D’Mello & Farhat (2008) av de proxys de testade i sin studie, är det dock 
inte säkert att denna typ av proxy ändå beskriver alla företag i urvalets anpassning av 
kapitalstruktur, eller att denna skulle vara densamma inom varje företag över tid. I sin studie 
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om proxys går D'Mello & Farhat (2008) igenom medelvärden av belåningsgrader, medianen av 
belåningsgrad i en viss bransch och även medelvärdet av företagens skillnad på marknadsvärde 
och bokfört värde. Det skulle kunna tänkas vara så att en långt mer komplicerad estimering av 
företags belåningsgrad är tvungen, som t.ex. de använda av Dang (2013), Flannery och Rangan 
(2005) eller Dang, Kim & Shin (2012), där de försökt modellera en mer komplex proxy för 
optimal kapitalstruktur genom att ta hänsyn till historiska värden av belåningsgrad samt flertalet 
företagsegenskaper. Dessa studier har dock givit blandade resultat, och en generell proxy för 
att beskriva företags optimala kapitalstruktur verkar vara långt från funnen. 

4.4.2 Modellens förklaringsgrad 

Då resultaten visade att vår modell både hade låg förklaringsgrad och låg signifikans på de 
observationerna från urvalet indikerar det att modellens utgångspunkt inte speglar urvalets 
beteende väl. Att det fanns observationer med hög förklaringsgrad och högt signifikansvärde 
indikerar att vissa företag i urvalet verkar välja kapitalstruktur mer utifrån samma utgångspunkt 
som Trade Off-modellen. En stor del av urvalet verkar dock inte göra, vilket kan indikera att 
dessa företag använder andra grunder till valet av kapitalstruktur. Dessa företags beteende 
kanske bättre kan förklaras av t.ex. Pecking Order-teorin, i vilken den kostnadsoptimala 
kapitalstrukturen inte är en indikator till hur företag verkligen väljer kapitalstruktur. 
Anpassningshastigheten blir därmed irrelevant för företags lönsamhetsutveckling enligt denna 
teori. Konstateras kan i alla fall att då förklaringsgraden är så pass låg för denna studies använda 
modell så finns det element som modellen inte tar hänsyn till som är avgörande för företagens 
val av kapitalstruktur. 

4.4.3 Kostnader för omstrukturering 

För att parera totalrisken och minska de indirekta kostnaderna för finansiella stressen i andra 
halvan av vår utvalda tidsperiod finns det enligt Opler och Titman (1994) och Wruck (1990) 
belägg för att företag generellt gör hastigare förändringar i kapitalstrukturen som de annars hade 
gjort.  Det är dock svårt att säga om de relativt höga anpassningshastigheterna i observationer 
med högt signifikansvärde kan sägas bero endast på krisperioden runt 2008, eftersom 
regressionsanalysen täckte en betydligt längre tidsperiod. 
 
En förklaring till resultatens negativa korrelation mellan anpassningshastighet och lönsamhet 
kan dock ligga i hur företagen hanterade den finansiella stressen runt 2008. Viss forskning har 
som nämnt ovan indikerat att företag går emot den teoretiska utgångspunkten i riskhantering 
och istället ökar hävstången vid extern finansiell stress för att motverka ett negativt 
rörelseresultat. Om detta var hur företagen hanterade krisen 2008 kan en snabb 
anpassningshastighet till en högre finansiell risk ha genererat en lägre lönsamhet. 
 
Det finns dessutom en del teoretiska motsägelser till Strebulaevs (2007) uppfattning att det finns 
en positiv korrelation mellan lönsamheten och anpassningshastigheten. Öztekin & Flannery 
(2012) menar att kostnaderna för att finansiera varierar mellan olika företag och att de företag 
som billigare kan genomföra förändringar av sin kapitalstruktur bör oftare ligga nära sin 
optimala belåningsgrad. Detta tillsammans med den tidigare konstaterade högre än normala 
anpassningshastigheten under vår utvalda tidsperiod pekar på att många företag under krisen 
antingen har gjort flera eller mer drastiska förändringar på grund av den finansiella stressen än 
vad de vanligtvis skulle ha gjort. Detta kan innebära att även företag som på grund av dyra 
kostnader vanligtvis inte gör många eller stora förändringar i sin kapitalstruktur blev tvungna 
att göra dyra förändringar som påverkat deras lönsamhet negativt. 



Elin Östberg   Dynamisk kapitalstrukturs inverkan på lönsamhet 
Martin Nabhan 

29 
 

4.5 Slutsatser 
Vi har funnit att när medellönsamheten ställs mot anpassningshastigheten indikerar resultaten 
en svagt negativ korrelation när alla företag inkluderas, och att korrelation istället blir svagt 
positiv när endast höga signifikansvärden studerades. Däremot när samma uträckning görs med 
medianlönsamheten istället blir resultatet en negativ korrelation utan stor förändring genom alla 
urvalen. Vår uppdelning av företagen med en hög gentemot en låg anpassningshastighet visar 
tydligt hur gruppen med låg anpassningshastighet konsekvent har en högre medianlönsamhet 
än gruppen med hög anpassningshastighet under hela den studerade tidsperioden. 
 
Vi har även funnit att medel- och mediananpassningshastigheten genom tidsperioden 1995-
2015 har varit högre än normalt, vilket skulle kunna bero på att vårt urval består av Mid Cap 
företag som tros anpassa sin kapitalstruktur oftare än större företag, samt att finanskrisen 2008 
enligt teorin bör ha inneburit en högre anpassningshastighet. Detta leder oss till att likt andra 
forskare dra slutsatsen att företag under finansiell stress gör anpassningar av sin kapitalstruktur 
som de vanligtvis inte hade gjort, och således har en högre anpassningshastighet än under 
stabila perioder. 
 
Att studiens resultat går emot de teoretiska förväntningarna tror vi bland annat kan finnas i 
svårigheten i att observera och modellera den optimala belåningsgrad som företag antas sträva 
mot, oklarhet kring hur stor del av besluten kring kapitalstruktur kan förklaras med hjälp av 
Trade Off-teorin, samt hur den finansiella stressen under finanskrisen kan ha lett till att företag 
gjort dyra förändringar av kapitalstrukturen som de inte vanligtvis hade gjort. Eftersom det på 
grund av ovanstående anledningar finns många hinder till att få fram statistiskt pålitliga resultat 
och att bedöma hur dyra förändringarna i kapitalstruktur har varit är det från denna studie svårt 
att dra några slutsatser kring om lönsamheten påverkas av företagens anpassningshastighet eller 
om en hög anpassningshastighet har lett till en högre lönsamhet under finanskrisen 2008. 
 
Avslutningsvis konstateras att företags val av kapitalstruktur är ett komplicerat ämne som är 
svårt att modellera. För att beskriva denna aspekt av finansiering kommer det sannolikt att 
krävas komplicerade modeller som till fullo tar de dynamiska aspekterna av företags anpassning 
i beaktande, för att forskare i framtiden ska kunna utforma en modell som beskriver de 
empiriska sambanden på ett relevant sätt. 

4.6 Förslag till framtida forskning 
På grund av de blandade förklaringsgrader vi uppnått vore det intressant att testa samma eller 
liknande urval av företag med en annorlunda eller mer avancerad modell som förhoppningsvis 
kan förklara verkligheten bättre. I vårt fall har vi använt oss av skuldsättningsgraden, men Dang 
(2013) skriver bland annat om möjligheten att inkludera egenskaper så som tillgångar, 
lönsamhet, skatter, företagsstorlek och tillväxtmöjligheter för att beskriva företags val av 
kapitalstruktur. 
 
Eftersom vi inte har använt oss av en kontrollgrupp för att se om våra resultat är specifika för 
just vårt urval kan det vara intressant att göra liknande studier på andra företagsurval. Vi kan 
tänka oss att svenska Large Cap företag har signifikanta skillnader i anpassningshastighet 
gentemot Mid Cap och att det då kan vara möjligt att studera korrelationen mellan lönsamhet 
och anpassningshastighet från en annan vinkel. Utöver företagsstorlek kan urval från andra 
länder också vara intressanta för att se om korrelationen förändras beroende på vilket land 
företagen verkar i. 
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Slutligen har vi i denna studie fokuserat på en period med finansiell stress genom att använda 
tidsperioden kring finanskrisen 2008. Det hade varit intressant att se om korrelationen förändras 
under andra perioder av finansiell stress som t.ex. under 90-talskrisen i Sverige, eller alternativt 
att studera skillnader i korrelation mellan en ekonomiskt stabil period och en stressfylld sådan. 
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Bilagor 
Bilaga 1a, empirisk grunddata 
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Bilaga 1b, empirisk grunddata forts. 
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Bilaga 2a, beräkningar från grunddata 

 
Bilaga 2b, beräkningar från grunddata forts. 
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Bilaga 2c, beräkningar från grunddata forts. 
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Bilaga 3a, grupp med relativt långsam anpassning 
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Bilaga 3b, grupp med relativt snabb anpassning 

 


