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Sammandrag: 

Avhandlingens syfte är att undersöka sambandet mellan brittiska börsnoterade bolags 

kapitalstruktur och dess marknadsvärde i olika faser av företagets livscykel, vidare 

undersöks även om detta samband signifikant varierar mellan livscykelfaserna. 

Det finns mycket forskning kring sambandet mellan kapitalstruktur och 

marknadsvärde, trots detta finns det en kunskapslucka angående kapitalstrukturens 

samband med marknadsvärdet i olika faser av företagets livscykel. Denna 

kunskapslucka ämnar avhandlingen fylla. Tidigare forskning inom området fokuserar 

främst på att finna en optimal kapitalstruktur som maximerar marknadsvärdet. Det 

finns delade meningar angående kapitalstrukturens påverkan på marknadsvärdet. 

För att besvara syftet och för att undersöka sambandet mellan variablerna har 

regressionsanalyser gjorts. Som beroende variabel användes market-to-book som 

mått på marknadsvärde, och som oberoende variabler användes skuldsättningsgrad 

som mått på kapitalstruktur samt livscykelfas i form av en dummyvariabel. Vidare 

gjordes även en skild regressionsanalys med interaktionsvariabler mellan 

skuldsättningsgrad och livscykelfas för att se sambandsvariationen mellan 

marknadsvärde och kapitalstrukturen bland livscykelfaserna. 

Undersökningens resultat visade ett signifikant positivt samband mellan 

kapitalstruktur och marknadsvärde i samtliga faser av företagets livscykel, och att 

detta samband signifikant varierade mellan livscykelfaserna. Resultatet berättar 

således att marknaden reagerar positivt till att företag lyfter externt kapital och att 

kapitalstrukturen är relevant jämtemot marknadsvärdet i samtliga livscykelfaser. 
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1 INLEDNING 

För att företag ska kunna finansiera den löpande verksamheten och för att göra 

investeringar behövs kapital. Kapital byggs upp av eget kapital och främmande kapital 

och fördelningen av dem utgör företagets kapitalstruktur. Hur mycket kapital ett företag 

behöver samt hur kapitalet används varierar starkt från företag till företag (Skärvad & 

Olsson, 2014). Eget kapital och skulder presenteras på den passiva sida i 

balansräkningen och berättar hur företaget har finansierat sin verksamhet och sina 

tillgångar samt ger en inblick i hur väl ett företag kommer att klara framtida tillväxt samt 

eventuella finansiella kriser (Skärvad & Olsson, 2014). Det finns både för- och nackdelar 

med såväl skulder som med eget kapital, och för att uppnå den optimala 

kapitalstrukturen bör företagsledningen finna en balans mellan eget kapital och skulder 

(Myers, 2001). Oavsett storlek eller bransch är kapitalstrukturen en väsentlig del av 

företagets ekonomi (Abor, 2005). Val av finansieringsstrategi är viktig då det har en 

indirekt påverkan på lönsamhet, utveckling, avkastning samt på företagets förmåga att 

hantera sin konkurrenskraft (Abor, 2005). Kapitalstrukturen kan se ut på många sätt och 

bestå av många olika faktorer, det är upp till företagsledningen att bestämma hur den 

ska vara uppbyggd. Företaget kan välja mellan att vara starkt finansierade av eget kapital, 

starkt finansierade med skulder eller att har en mix av dessa två (Skärvad & Olsson, 

2014). Eget kapital består främst av aktiekapital och interna vinstmedel medan skulder 

består av bland annat lån, checkräkningskredit och skulder till leverantörer (Skärvad & 

Olsson, 2014). Ett antal teorier har utformats för att förklara kapitalstrukturen i ett 

företag samt för att hitta den kombination av eget kapital och skulder som maximerar 

företagets marknadsvärdet (Modigliani & Miller, 1958, 1963; Kraus & Litzenberger, 

1973; Myers, 1984), dock har ännu ingen allmängiltig lösning påträffats (Myers, 2001; 

Abor, 2005). 

Det finns många faktorer som påverkar kapitalstrukturens uppbyggnad, bland annat 

bolaget storlek, ålder och bransch (Hall, Hutchinson & Michaelas, 2000). Då ett företag 

växer och blir äldre förändras i allmänhet kapitalbehovet och därmed också 

kapitalstrukturen (Dickinson, 2011), även marknadsvärdet ändras då bolaget stabiliserar 

sig och blir mognare (Mueller, 1972). Företagets livscykelteori är en gammal teori som 

vidareutvecklats av bland andra Mueller (1972) och Gort och Klepper (1982) och teorin 

grundar sig på idén att ett företag följer samma livscykel som levande organismer. Gort 

och Klepper (1982) definierar företagets livscykel i fem stadier: (1) introduktionsfasen, 

(2) tillväxtfasen, (3) mognadsfasen, (4) utslagningsfasen och (5) nedgångsfasen. 

Företagets livscykel är av intresse för både företagsledningen och finansiärer eftersom 
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man genom livscykeln kan prognosticera framtida ekonomiska marginaler och tillväxt. I 

de olika stadierna av företagets livscykel förändras lönsamheten, kapitalbehovet och 

marknadsvärdet (Mueller, 1972). Ett nygrundat företag i introduktionsfasen tenderar 

har ett starkt kapitalbehov och vara starkt finansierat av externa skulder medan ett 

moget företag har ett mindre kapitalbehov och en lägre skuldsättningsgrad (Mueller, 

1972). Som nämndes ovan har tidigare forskning främst undersökt sambandet mellan 

kapitalstruktur och marknadsvärde, samt försökt hitta den optimala kapitalstrukturen. 

För att utveckla ämnet ytterligare samt för att skapa en bättre förståelse över 

förhållandet mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde kommer denna 

avhandling undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet i olika 

faser av företagets livscykel för att se om det finns ett samband mellan dessa variabler, 

samt för att se om sambandet varierar mellan de olika livscykelfaserna. 

1.1 Problemdiskussion 

Sambandet mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde har under en lång tid 

varit ett område som debatterats. Litteraturen i ämnet kretsar främst kring existensen 

av en optimal kapitalstruktur för det enskilda företaget. Forskare har länge undersökt 

om företagets kapitalstruktur är irrelevant i förhållande till företagets marknadsvärde 

eller inte (Myers, 2001; Abor, 2005). Modigliani och Millers (1958) irrelevansteori är en 

föregångare för flera välkända teorier inom kapitalstruktur. Enligt irrelevansteorin har 

kapitalstrukturen (givet ett antal förutsättningar) ingen påverkan på företagets 

marknadsvärde, det här innebär att ett företags marknadsvärde hålls konstant oavsett 

om företaget är finansierat med eget kapital eller skulder (Modigliani & Miller, 1958). 

Trots att Modigliani och Millers (1958) teori är allmänt accepterad finns det starka bevis 

på att val av finansiering kan ha en betydelse på företagets marknadsvärde (Myers, 

2001). Största orsakerna till att val av finansiering är relevant gentemot förtagets 

marknadsvärde är skatter, informations asymmetri och agentkostnader (Myers, 2001). 

Teorier kring optimal kapitalstruktur beaktar och tolkar dessa tre faktorer på olika sätt, 

Modigliani och Millers teorier (1958, 1963) samt trade-off teorin (Kraus & Litzenberger, 

1973) sätter vikten på skatter medan preferensteorin (eng. pecking order theory) (Myers 

& Majluf, 1984) tar mer hänsyn till informations asymmetri och agentkostnader (Myers, 

2001). Trade-off teorin ämnar hitta den optimala kapitalstrukturen genom att väga det 

främmande kapitalets för- och nackdelar mot varandra för att uppnå det maximala 

marknadsvärdet (Kraus & Litzenberger, 1973). Preferensteorin å andra sidan visar att 

företagsledningen föredrar vissa kapitalformer fram om andra (Myers, 1993). Enligt 

preferensteorin föredrar företagsledningen att finansiera sin verksamhet med interna 
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vinstmedel framom extern finansiering, teorin menar även att ledningen inte prefererar 

nyemission för att tillföra kapital till bolaget eftersom nyemission signalerar företagets 

intressenter om att bolaget är i finansiell knipa (Myers, 1993). Trots att forskningen har 

olika infallsvinklar har samtliga av de nämnda teorierna utgångspunkt från 

irrelevansteorin. Irrelevansteorin och trade-off teorin ämnar båda förklara sambandet 

mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet, trots det menar irrelevansteorin att de inte 

finns ett samband mellan de två variablerna medan trade-off teorin visar att det finns ett 

samband (Myers, 2001). Ändamålet med den här avhandlingen är att undersöka om det 

finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde eller om 

irrelevansteorin fortfarande håller. I enlighet med tidigare forskning kommer 

avhandlingen således ha irrelevansteorin som utgångspunkt. 

Som nämndes har en stor del av forskningen kring kapitalstruktur fokuserat på den 

optimala fördelningen av skulder och eget kapital (Myers, 2001). Trots mycket forskning 

i ämnet finns det ingen universell teori kring valet av skuldernas uppbyggnad och ingen 

anledning att förvänta sig en heller, menar Myers (2001). Många undersökningar visar 

ett samband mellan företagets ålder och tillväxt och dess kapitalstruktur (Hall, 

Hutchinson & Michaelas, 2000), trots det påvisade sambandet mellan de nämnda 

variablerna finns det lite forskning kring sambandet mellan kapitalstruktur och 

företagets markandsvärde i olika skeden av företagets  livscykel (Frielinghaus, Mostert 

& Firer, 2005). Ett företag med mål att vara vinstmaximerande expanderar och utvecklas 

i olika stadier, och i dessa utvecklingsstadier är företaget i behov av olika mängd kapital 

(Dickinson, 2011). Ett nybildat företag tenderar ha hög skuldsättningsgrad och brist på 

eget kapital eftersom försäljningen ofta är låg i introduktionsfasen (La Rocca, La Rocca 

& Cariola, 2011). Men med tiden då bolaget börjar växa och stabiliserar sig på marknaden 

balanseras företagets kapitalstruktur gradvis ut genom genererade vinstmedel som 

ersätter företagets skulder (La Rocca, La Rocca & Cariola, 2011). Detta fenomen tyder på 

att det finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets livscykel. Eftersom 

marknadsvärdet även förändras då ett företag blir större och mognare finns det 

förutsättningar för att också ett samband mellan företagets marknadsvärdet och 

företagets livscykel existerar. Med det här som utgångspunkt ämnar denna avhandling 

undersöka om det finns ett samband mellan företagets kapitalstruktur och dess 

marknadsvärde i olika skeden av företagets livscykel, samt om detta samband varierar 

mellan olika livscykel faser. 
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1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte är att undersöka sambandet mellan brittiska börsnoterade bolags 

kapitalstruktur och dess marknadsvärde i olika faser av företagets livscykel. 

Avhandlingen ämnar undersöka om ett samband mellan företagets marknadsvärde och 

dess kapitalstruktur existerar samt om detta samband varierar mellan faserna i 

företagets livscykel. 

1.3 Metod och avgränsningar 

Baserat på en kvantitativ studie kommer avhandlingens undersökning fastställa 

sambandet mellan företagets kapitalstruktur och marknadsvärde i olika faser av 

företagets livscykel. Studiens forskningsansats är deduktiv vilket innebär att hypoteser 

som formulerats utgående från tidigare fastställda teorier kommer att testas (Wallén, 

2012). Samplet som består av finansiell data dras från databasen Compustat – Capital 

IQ. För att analysera datamaterialet tillämpas en multivariat regressionsanalys i form av 

en multipel linjär regressionsmodell som behandlas i statistikprogrammet ”R”. 

Regressionsmodellens beroende variabel är marknadsvärde och oberoende variabler är 

skuldsättningsgrad och företagets livscykelstadie. För att undvika att ta dra felaktiga 

slutsatser tas näringsgren, år och omsättning genom eget kapital med som 

kontrollvariabler i regressionsmodellen. I avhandlingens forskningsuppgift kommer 

Dickinsons (2011) livscykelklassificeringsmått användas för att bestämma i vilken 

livscykelfas företagen i samplet befinner sig. Genom att granska företagets finansiella-, 

operativa- och investerings kassaflödesmönster fastställs respektive företags 

livscykelfas. (Dickinson, 2011). 

Undersökningen har avgränsats till brittiska börsnoterade bolag på London Stock 

Exchange (LSE)-börsen, motiveringen till avgränsningen är tillgänglighet samt för att 

eliminera lagstiftningens inverkan på undersökningens resultat. Ytterligare avgränsas 

även studien till tidperioden 2010 – 2019 eftersom avhandlingen ämnar undersöka den 

aktuella situationen gällande sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärde. År 

2020 har valts bort eftersom undersökningen baserar sig på sekundär finansiell data och 

den data undersökningen kräver för år 2020 hade inte registrerats då undersökningen 

utförts. 

1.4 Disposition 

Avhandlingen är uppdelad i tre större delar: teoretisk referensram, empirisk del och 

sammanfattning av avhandling och resultat. I kapitel två och tre presenteras den 
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teoretiska referensramen som fungerar som grund till forskningsfrågan och 

undersökningen. Syftet med den teoretiska referensramen är att ge läsaren en 

helhetsbild över tidigare forskning kring ämnet i fråga. Kapitel tre avslutas med en 

sammanfattning av teoretiska referensramen och hypoteserna som formulerats 

presenteras. I avhandlingens fjärde kapitel beskrivs undersökningens metod, metodval 

motiveras och urval presenteras. Undersökningens genomförande presenteras även i 

kapitel fyra. I kapitel fem presenteras undersökningens resultat och avslutas med en 

sammanfattande diskussion gällande resultatet. I det avslutande och sjätte kapitlet 

sammanfattas avhandlingen och avhandlingens undersökning samt förslag till vidare 

forskning presenteras. 

  



6 
  

2 TEORETISK REFERENSRAM 

Avsikten med detta kapitel är att bygga upp en förståelse av tidigare forskning inom 

kapitalstruktur, samt att lyfta fram och sammanfatta relevanta teorier som tangerar 

avhandlingens syfte. Kapitlet inleder med att introducera grundbegrepp kring 

kapitalstruktur, vidare presenteras Modigliani och Millers teorem vilka ligger som grund 

för avhandlingen. Avslutningsvis presenteras övriga teorier och tidigare forskning i 

ämnet. 

2.1 Kapital och kapitalanskaffning 

På passiva sidan i balansräkningen framgår bolagets egna kapital och skulder, de här 

posterna visar hur bolaget har finansierat sina tillgångar och sin löpande verksamhet 

(Skärvad & Olsson, 2014). Företagets egna kapital och skulder utgör tillsammans 

företagets totala kapital, och uppbyggnaden av den utgör företagets kapitalstruktur 

(Skärvad & Olsson, 2014). Det är av intresse för företagsledningen att optimera sin 

kapitalstruktur eftersom eget kapital och skulder medför olika slag av risker och 

kapitalkostnader (Myers, 1984). Det här avsnittet ämnar klargöra grundläggande 

begrepp gällande kapitalstruktur, kapitalanskaffning och kapitalmarknad. 

Eget kapital tillskjuts av ägarna och ökar när företaget gör positivt resultat och väljer att 

kvarhålla vinstmedlen i bolaget, om bolaget å andra sidan går med förlust minskat det 

egna kapitalet (Skärvad & Olsson, 2014). Det egna kapitalet är ett riskbärande kapital, 

vilket innebär att enbart om det går tillräckligt bra för bolaget får aktieägarna avkastning 

på deras placerade pengar i form av dividender (Skärvad & Olsson, 2014). I ett aktiebolag 

äger de enskilda aktieägarna andelar av bolaget (Eklund, 2013). Aktieägarna är inte 

personligen ansvariga för bolagets skulder utan riskerar endast att förlora det satsade 

kapitalet ifall företaget går i konkurs (Eklund, 2013). Ägarna har ofta ett avkastningskrav 

vilket innebär att beroende på hur riskfylld företagets verksamhet är desto högre 

avkastning kräver ägarna, avkastning är kapitalkostnaden för eget kapital (Skärvad & 

Olsson, 2014). Det främmande kapitalet däremot är inte ett riskbärandekapital eftersom 

långivarna i regel kräver en säkerhet i form av borgen eller pant för sin finansiering 

(Skärvad & Olsson, 2014), detta gäller främst lånat kapital. Främmande kapital eller 

skulder tillskjuts av finansiärer och har en begränsad löptid (Skärvad & Olsson, 2014). 

Kapitalkostnaden för skulder är bland annat räntor och amorteringar vilka måste betalas 

oavsett hur företagets ekonomiska ställning ser ut (Skärvad & Olsson, 2014). 

Främmande kapitalet kan bestå av långfristiga källor såsom lån och 
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checkräkningskrediter, och kortfristiga källor som leverantörsskulder (Skärvad & 

Olsson, 2014). 

En metod som används när företag gör investeringar är hävstångseffekten. Hävstång 

innebär att man finansierar sina investeringar med lånat kapital framom aktiekapital 

eftersom det kan bidra till en ökad avkastning, men samtidigt en ökad risk. Motivet 

bakom hävstångseffekten är att avkastningen på investeringen ska vara större än skulden 

ökat med skuldens ränta. En hävstång kan bidra både till att vinsterna från investeringen 

blir större men kan också innebära ökade förluster, därav ökad risk. Studier visar även 

att ökning i skulder kan bidra till ökade intäkter eftersom företagsledningen då jobbar 

hårdare på grund av den stora konkursrisken. (Yook, 2003)  

För att starta och driva ett företag behövs finansiella resurser, det vill säga kapital. 

Oberoende om det är ett litet aktiebolag som söker medel för investeringar eller ett stort 

börsnoterat bolag som söker kapital för kapitalsatsning möts dessa på kapitalmarknaden 

för att söka finansiering (Eklund, 2013). Som kan utläsas från figur 1 nedan delas 

kapitalmarknaden upp i två delar: kreditmarknad och aktiemarknad (Eklund, 2013). 

Aktiemarknaden utgör marknaden för eget kapital, här köps och säljs ägarandelar i 

större aktiebolag (Eklund, 2013). Genom nyemission kan bolaget generera mera 

aktiekapital vilket även görs via aktiemarknaden (Eklund, 2013). Kreditmarknaden är 

marknaden där låntagare och långivare möts, detta är med andra ord marknaden för 

lånat kapital (Eklund, 2013). Kapitalet som handlas med på kreditmarknaden medför 

inget eller begränsat inflytande (Skärvad & Olsson, 2014). Kreditmarknaden delas 

ytterligare in i penningmarknaden, som är marknaden för kortfristiga tillgångar, och 

obligationsmarknaden, vilket är marknaden för långfristiga tillgångar (Eklund, 2013; 

Skärvad & Olsson, 2014). 

 

Figur 1 Kapitalmarknaden (Eklund, 2013) 

Kapitalmarknad

Kreditmarknad

Penningmarknad Obligationsmarknad

Aktiemarknad
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Från vilken marknad som ett företag väljer att söka kapital skiljer sig från bransch till 

bransch, med det finns ett mönster i företagsledningens preferenser (Myers, 1984). 

Uppbyggnaden av kapitalstrukturen påverkas bland annat av bolagets storlek, ålder och 

bransch (Hall, Hutchinson & Michaelas, 2000). En orsak till att kapitalstrukturen 

påverkas av bransch är att industrier binder kapital på olika sätt (Hall Hutchinson & 

Michaelas, 2000). Vissa branscher är kapitalintensiva medan andra är mindre 

kapitalintensiva (Skärvad & Olsson, 2014). Ett kapitalintensivt företag binder mycket 

kapital i till exempel maskiner och inventarier, hit hör exempelvis kemiindustrin, 

kraftindustrin och metallindustrin (Skärvad & Olsson, 2014). Handelsföretag som 

binder sina tillgångar i lager anses även vara kapitalintensiva (Skärvad & Olsson, 2014). 

Företag inom servicebranschen är mindre kapitalintensiva eftersom de sällan binder 

stora delar av sina tillgångar i till exempel lager eller maskiner (Skärvad & Olsson, 2014). 

Kapitalintensiva industrier tenderar således ha en större skuldsättningsgrad än icke 

kapitalintensiva industrier eftersom de kapitalintensiva bolagen behöver ett större 

startkapital för köp av exempelvis maskiner och inventarier (Hall Hutchinson & 

Michaelas, 2000). 

2.2 Modigliani och Millers teorem 

Modigliani och Miller (1958) presenterar ett nytt sätt att se på kapitalstruktur och dess 

påverkan på företagets marknadsvärde. Teoremet har stått till grund för en betydlig del 

av senare forskning inom kapitalstruktur. Modigliani och Millers teorem säger att 

marknadsvärdet för ett företag inte påverkas av företagets kapitalstruktur, de menar att 

kapitalstrukturen är irrelevant (proposition I och II utan skatter). Att ett företag är starkt 

finansierat av lånat kapital eller är strakt finansierat av aktiekapital har ingen vägande 

betydelse på företagets marknadsvärde enligt irrelevansteorin. Det här påståendet 

förutsatte dock antagandet om en perfekt kapitalmarknad. Enligt Modigliani och Miller 

är en perfekt kapitalmarknad en marknad där (1) bolag inte behöver betala skatter och 

det finns vare sig konkurs- eller agentkostnader, (2) kapitalkostnaden är den samma för 

alla företag på marknaden, (3) det finns ingen asymmetrisk information. Enligt 

Modigliani och Miller (1958) är ett företagets marknadsvärde en summering av 

företagets nuvärde av framtida vinster och tillgångar, värdet är oberoende hur företaget 

finansierar sin verksamhet eller hur de delar ut sina vinstmedel. Ett företag har tre sätt 

att finansieras sin verksamhet, de kan låna pengar genom att obligationer och lån, de kan 

kvarhålla vinstmedel eller genom nyemission (Myers & Majluf, 1984). Modigliani och 

Millers teorem från 1958 och 1963 har använts av ekonomer och forskare för att 

bestämma det optimala kapitalstrukturen för att ett företag ska kunna maximera dess 
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marknadsvärde. I följande stycken presenteras Modigliani och Millers propositioner I 

och II med och utan skatter. 

2.2.1 M&M Proposition I (utan skatter) 

I en värld utan skatter, konkurs- och agentkostnader samt utan asymmetrisk 

information är, enligt M&M proposition I, ett företags marknadsvärde är oberoende av 

företagets kapitalstruktur (Modigliani & Miller, 1958). Det här innebär att två företag 

som har olika kapitalstrukturer, men i övrigt är identiska, har samma marknadsvärde. 

Marknadsvärdet hålls konstant oavsett om bolaget är totalt finansierat av eget kapital 

eller om bolaget är finansierat av eget kapital och/eller skulder (Modigliani & Miller, 

1958), se figur 2. 

 

Figur 2 M&M Proposition I (utan skatter): Kapitalstrukturens irrelevans 

Figur 2 visar sambandet mellan ett företags marknadsvärde och dess skuldsättningsgrad 

på en perfekt marknad. Marknadsvärdet hålls konstant när skuldsättningsgraden ökar, 

givet att allt annat hålls lika. Skuldsättningsgrad är ett finansiellt nyckeltal som fås 

genom att dividera totala skulder med eget kapital. 

M&M proposition I visar även att på en perfekt marknad utan skatter är alla aktieslag 

homogena vilket innebär att priset för förväntad avkastning per dollar måste vara den 

samma oavsett aktie eller aktieslag (Modigliani & Miller, 1958). Det här medför att 

aktiepriset hålls konstant vid förändring av kapitalstruktur eftersom ett aktiepris måste 

vara proportionellt med aktiens förväntade avkastning (Modigliani & Miller, 1958). 

Ytterligare visar proposition I att ett företags genomsnittliga viktad kapitalkostnad 

     

  = ett  icke  skuldsatt företags  marknadsvärde*

  = ett  skuldsatt  företags  marknadsvärde*

*Allt annat  lika

Skuldsättningsgrad

Värde
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(WACC, i denna avhandling 𝑟𝐴) hålls konstant oavsett skuldsättningsgrad (Modigliani & 

Miller, 1958; Myers, 2001). Enligt irrelevansteorin är ett företags marknadsvärde enbart 

beroende av dess tillgångars förmåga att skapa värde, men det är irrelevant om 

tillgångarna finansierats med externt eller internt kapital (Chen & Chen, 2011). 

För att sammanfatta M&M proposition I (utan skatter): kapitalstrukturen är irrelevant 

eftersom ett icke skuldsatt företags marknadsvärde är det samma som ett skuldsatt 

företags marknadsvärde givet att utöver kapitalstrukturen är företagen identiska, det vill 

säga marknadsvärdet påverkas ej av kapitalstrukturen. Även aktiepriset och den viktade 

kapitalkostnaden är oberoende kapitalstrukturen. 

2.2.2 M&M Proposition II (utan skatter) 

Givet samma antagande som i M&M proposition I om en perfekt kapitalmarknad utan 

skatter visar M&M proposition II att ett företags kapitalkostnad för eget kapital stiger 

när skuldsättningsgraden ökar (Modigliani & Miller, 1958). Som nämndes i avsnitt 2.1 är 

kapitalkostnaden för eget kapital aktieägarnas förväntade avkastning på investerat 

kapital. När ett företags skuldsättning ökar, ökar även risken i bolaget vilket i sin tur 

leder till att aktieägarna förväntar sig högre avkastning (Myers, 2001). Nedan är en 

ekvation över kapitalkostnad för eget kapital (𝑟𝐸), som fås när man bryter ut 

kapitalkostnaden ur funktionen för viktad kapitalkostnad1 (Myers, 2001). 

 

I ekvationen står 𝑟𝐴 för den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden, 𝑟𝐷 står för 

skuldernas kapitalkostnad, D står för totala skulder och E för totalt eget kapital. Som 

nämnts i avsnitt 2.2.1 är den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden (𝑟𝐴) oföränderlig, 

de här gäller även skuldernas kapitalkostnad (𝑟𝐷). Om 𝑟𝐴 och 𝑟𝐷 hålls konstanta är det 

endast D/E-förhållandet som påverkar kapitalkostnaden för eget kapital (𝑟𝐸) (Myers, 

2001). Ekvationen visar att då totala skulderna ökar, ökar även kapitalkostnaden för eget 

kapital. Det här visar att ett företag inte kan byta ut dyrt aktiekapital mot billiga skulder 

eftersom kostanden för det kvarliggande egna kapitalet då ökar på grund av högre risk 

(Modigliani & Miller, 1958; Myers, 2001). 

 
1 𝑊𝐴𝐶𝐶  𝑟𝐴  𝑟𝐷

𝐷
𝑉⁄ + 𝑟𝐸

𝐸
𝑉⁄   

V = företagets marknadsvärde (hålls konstant på marknad utan skatter) 

𝑟𝐸  𝑟𝐴 + (𝑟𝐴 − 𝑟𝐷)𝐷 𝐸⁄  
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2.2.3 M&M Proposition I och II (inklusive skatter) 

I de reviderade versionerna av M&M proposition I och II tas även effekten av skatt i 

beaktande (Modigliani & Miller, 1963). Som nämnts tidigare har kapitalstrukturen ingen 

påverkan på företagets marknadsvärde om man inte beaktar skatt. När man tillägger 

skatt i M&M proposition I kommer antagandet om en kapitalstrukturens irrelevans att 

ändras. Den största skillnaden som uppstår när man tar hänsyn till skatter är att räntan 

som företaget betalar för sina skulder är avdragsgill i beskattningen, vilket medför att ett 

skuldsatt bolags betalar mindre skatt än ett icke skuldsatt bolags (Modigliani & Miller, 

1963). Räntan på skulderna skapar en skattesköld vilket kan minska eller eliminera 

skatteskulden (Myers, 2001). Ju mer skulder ett bolag har, desto högre är 

räntekostnaden och skatteskölden, vilket leder till lägre skattekostnader och ett högre 

resultat och ett högre marknadsvärde (Modigliani & Miller, 1963). Även om en ökning i 

skulder leder till högre räntekostnader vilka minskar resultatet, ger detta ändå ett högre 

marknadsvärde än om bolaget skulle vara finansierat av enbart eget kapital (Modigliani 

& Miller, 1963; Myers, 2001). Detta beror på att aktieägarnas också vill ha avkastning på 

sitt investerade kapital men kostnaden för aktiekapital är inte avdragsgillt i 

beskattningen (Modigliani & Miller, 1963). Oavsett hur företaget är finansierat kommer 

det alltid finnas kapitalkostnader, därmed är det enligt M&M proposition I (inkl. skatter) 

bättre att välja ett finansieringsalternativ som minskar på skatteskulden eftersom detta 

har en positiv samverkan men företagets markandvärde (Modigliani & Miller, 1963). 

Enligt M&M proposition I (inkl. skatter) är det fördelaktigt att ha skulder framom eget 

kapital (Modigliani & Miller, 1963). Skillnaden mellan marknadsvärdet för ett företag 

som är skuldsatt och ett företag som inte är skuldsatt är nuvärdet av skatteskölden från 

räntekostnaderna (Modigliani & Miller, 1963). Summan av marknadsvärdet för ett icke 

skuldsatt bolag och nuvärdet av skatteskölden är marknadsvärdet för ett skuldsatt bolag 

(allt annat lika) (Modigliani & Miller, 1963). Skatteskölden påverkas av företagets 

skattesats samt skuldens räntesats, sambandet visas i figur 3 nedan. 
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Figur 3 M&M Proposition I (inkl. skatter): Kapitalstrukturens relevans 

Eftersom det i verkliga världen finns skatter visar M&M proposition I att om man beaktar 

skatter har ett företag som är finansierats av skulder ett högre värde än om det skulle 

vara finansierat av eget kapital (Chen & Chen, 2011). Skattefördelar på grund av avdrag 

från räntekostnader sänker skattekostnaden för det mer skuldsatta företaget vilket i sin 

tur ökar företagets värde (Chen & Chen, 2011). När man beaktar skatternas påverkan i 

M&M proposition II fås samma resultat som när man inte beaktar skatt, det vill säga att 

kapitalkostnaden för eget kapital ökar proportionellt när skuldsättningen ökar  

(Modigliani & Miller, 1963). Förekomsten av räntans skattesköld påverkar dock 

sambandet något, kapitalkostnaden för eget kapital blir mindre känsligt för 

skuldsättningsgraden då skatt beaktas (Modigliani & Miller, 1963). 

Antaganden om en perfekt kapitalmarknad kan dock inte realiseras i verkligheten. 

Därför ämnar avhandlingen se om Modigliani och Millers teorem håller på den verkliga 

marknaden. Avhandlingen har M&M proposition I och II som utgångspunkt och avser 

att undersöka om det finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets 

marknadsvärde eller om kapitalstrukturen i själva verket är irrelevant. 

2.3 Trade-off teorin 

Trade-off teori är en paraplyterm för ett antal likartade teorier. Det teorierna har 

gemensamt är antagandet att företagets beslutsfattare avväger skuldernas för- och 

nackdelar för att uppnå en optimal kapitalstruktur (Myers, 1984). Enligt teorin uppnås 

en optimal kapitalstruktur, vilket medför maximalt marknadsvärde, när 

skuldsättningens marginalkostnad och marginalfördel är balanserade (Frank & Goyal, 

  

     + nuvärdet  av  skattesköld från ränta

  = ett  icke  skuldsatt företags  marknadsvärde*

  = ett  skuldsatt  företags  marknadsvärde*
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2008). Trade-off teorin är en vidareutveckling på Modigliani och Millers relevansteori 

(1963) vilket då var en väl erkända förklararing till uppbyggnaden av kapitalstruktur och 

dess påverkan på marknadsvärdet (Frank & Goyal, 2008; Chen & Chen, 2011). Som 

diskuterades tidigare i kapitlet skapar skulderna skattefördelar när skatt läggs till i den 

ursprungliga irrelevansteorin. Modigliani och Miller (1963) menar att ett företag får 

maximal nytta genom att finansiera sin verksamhet med 100 procent skulder, eftersom 

skuldernas ränta skapar en skattesköld som minskar det beskattningsbara resultatet. 

Antagandet om den perfekta kapitalmarknaden som används i M&M propositionerna 

speglar inte det verkliga finansieringsbeteendet och behövdes därmed utvecklas 

ytterligaste menar Myers (1984). Till följd av att total skuldfinansiering inte är hållbart i 

praktiken tillade Kraus och Litzenberger (1973) en kostnad för skuld som motvikt för 

skatteskölden positiva effekt, för att bättre spegla verkligheten. Variabeln som tillades 

var konkurskostnad (Myers, 1984). När man beaktar att nackdelen med lån och skulder 

är konkurskostnad, och att fördelen med lån och skulder är skatteskölden, uppnår 

företaget en optimal kapitalstruktur då för- och nackdelarna hålls i jämvikt (Kraus & 

Litzenberger, 1973; Frank & Goyal, 2008). Enligt trade-off teorin finns det således en 

optimal kapitalstruktur vilken maximerar företagets marknadsvärde, givet att företagets 

tillgångar och investeringsplaner hålls konstanta (Myers, 1984). 

För att maximera företagets marknadsvärdet måste bolaget ha optimal kapitalstruktur. 

Optimal kapitalstruktur uppnås som nämnts genom att finna balansen mellan 

skuldskölden och kostnader som uppstår vid konkurs eller finansiell knipa (Myers, 

2001). Enligt trade-off teorin ökar företagets marknadsvärde då de externa skulderna 

ökar, detta på grund av avdragsgilla räntekostnader. Då bolagets externa finansiering 

uppnår en viss nivå kommer bolagets marknadsvärde att börja sjunka, på grund av att 

agentkostnader och kostnader som uppstår vid finansiell knipa ökar (Myers, 2001). 

Figur 4 nedan visar effekten av nuvärdet av skuldskölden och konkurskostnaderna på 

bolagets marknadsvärde, som kan utläsas uppnås en optimala kapitalstruktur vid 

brytpunkten av de två motpolerna. 
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Figur 4 Kapitalstrukturens statiska trade-off teori (Myers, 1984) (översatt) 

Myers (2001) påpekar att trade-off teorin inte alltid speglar verkligheten. Trade-off 

teorin motiverar måttlig skuldsättning och om företagsledningen vill maximera sitt 

marknadsvärde borde de enligt teorin försöka uppnå den största möjliga skatteskölden 

med en så liten risk för finansiell knipa som möjligt. Trots detta förekommer det 

lönsamma företag på marknaden med låg skuldsättningsgrad och hög ekonomisk styrka. 

(Myers, 2001) 

Miller (1977) samtycker inte med det nya sättet att se på optimal kapitalstruktur som 

diskuterats ovan. Trots att konkurs- och agentkostnader existerar och dessa ökar vid en 

ökad skuldsättningsgrad hävdar Miller (1977) att dessa kapitalkostnader är 

oproportionellt små i jämförelse med de skattebesparingar som de enligt trade-off teorin 

balanserar mot. Observationer över att kapitalstruktur endast förändras lite över tiden 

tyder även på att optimal kapitalstruktur inte kan uppnås endast genom att balansera 

räntornas skattefördelar mot konkurskostnad (Miller, 1977). Skatter är betydande och 

de är säkra, medan konkurskostnader är mera sällan förekommande och enligt Miller 

(1977) har låg dödviktskostnad. Om trade-off teorin var sann borde företag ha mycket 

högre skuldsättningsgrad än vad som observerats i verkligheten (Miller, 1977; Myers, 

2001). Trots att trade-off teorin fått en del kritik är den fortfarande en relevant 

kapitalstrukturteori som fortfarande tas upp i modern forskning. 
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2.4 Preferensteorin 

Som motvikt till trade-off teorin finns det även en annan välkänd kapitalstrukturteori 

benämnd preferensteorin (eng. the pecking order theory). Teorin lyfter fram 

företagsledningens preferensordning över hur de finansierar sin verksamhet (Myers, 

1984; Myers & Majluf, 1984). Anta att företag endast har tre alternativa källor till kapital: 

ackumulerade vinstmedel, extern finansiering och ökning av aktiekapital (Frank & 

Goyal, 2003). De här tre finansieringskällorna medför olika nivåer av asymmetrisk 

information (Myers, 1984). Asymmetrisk information förekommer då två parter som ska 

ingå avtal har tillgång till olika mängd förhandsinformation om en exempelvis en affär 

(Myers, 1984). Preferensteorin antar en prefekt kapitalmarknad förutom att intressenter 

inte vet det verkliga värdet av företagets tillgångar eller de framtida utsikterna, 

företagsledningen har således tillgång till mer information än kreditgivare och 

potentiella investerare om företaget och dess framtid (Myers, 2001). Rationella 

investerare antas vara medvetna om informationsasymmetrin. Desto större den 

asymmetriska informationen är desto dyrare blir en investering eftersom 

kapitalkostnaden måste täcka osäkerheterna och riskerna som uppstår från asymmetrisk 

information (Myers & Majluf, 1984). Interna vinstmedel medför ingen asymmetrisk 

information eftersom ingen extern part är inblandad, skulder medför en aning 

asymmetrisk information och aktiekapital medför mycket asymmetrisk information då 

detta är riskbärande kapital (Frank & Goyal, 2003), vilket diskuterades i avsnitt 2.1. Då 

aktiefinansiering anses som mera riskfyllt för den externa finansieraren än 

lånefinansiering kommer även avkastningskraven på kapital vara högre för 

aktiekapitalet (Frank & Goyal, 2003). 

Då risken och kostnaden för kapital ökar med asymmetrisk information föredrar 

företagsledningen, enligt preferensteorin, att finansiera sin verksamhet med interna 

vinstmedel (Myers, 1984). Det är inte givet att ett företag har ackumulerade vinstmedel 

att använda för investeringar, då väljer företagsledningen lån och skulder som 

finansieringsmedel (Myers, 1984). Slutligen, och som en sista utväg, börjar företag 

finansiera sig genom nyemission av aktiekapital (Myers, 1984). Denna preferensordning 

är viktig eftersom den ger signaler till intressenterna över hur företaget presterar (Frank 

& Goyal, 2003). Om ett företag finansierar sig med interna vinstmedel betyder det att 

företaget är lönsamt (Frank & Goyal, 2003). Om ett företag finansierar sig genom 

skulder, är det en signal om att ledningen är övertygad om att företaget kan uppfylla sina 

amorteringar (Frank & Goyal, 2003). Om ett företag finansierar sig genom att emittera 
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nya aktier signalerar det att företaget är övervärderat eller i finansiell knipa (Frank & 

Goyal, 2003). 

Aktiekursen går ofta ner vid en nyemission och preferensteorin visar varför. Myers och 

Majluf (1984) gör antagandet att företagsledningen agerar i sina nuvarande aktieägares 

intresse när de driver sin verksamhet, och att de därför inte emitterar aktier när företaget 

är undervärderat om detta inte kompenseras genom ett positivt nuvärde av 

investeringen (Myers & Majluf, 1984; Myers, 2001). Det här leder till att investerare som 

är medvetna om att företaget endast emitterar nya aktier när företaget är övervärderat 

eller är överbelånat inte skulle investera i företaget (Myers, 1993). Om ett företag agerar 

endast i sina existerande aktieägares intresse kommer vetskapen om nyemission att 

upplevas som negativt för aktieägarna (Myers, 1993). Myers (1993) menar att 

finansiering med hjälp av aktiekapital bör undvikas eftersom detta signalerar att bolaget 

har finansiella problem, vilket i sin tur medför att bolagets marknadsvärde minskar. 

Myers (1984) erkänner att preferensteorin är en grov simplifiering av verkligheten men 

att den ändå går att bygga vidare på eftersom den är konsekvent med empiriska bevis. 

Han sammanfattar (1984) en modifierad version av preferensteorin i fyra steg: 

1. Företag är motiverade att undvika nyemission eller annat riskfyllt kapital för att 

finansiera verkliga investeringar. De vill inte riskera att välja mellan att ge upp 

ett projekt med ett positivt nuvärde eller emittera aktier till ett lägre pris än de 

tänkt. 

2. Företag sätter dividendutbetalningsmål på en nivå som möjliggör ett 

genomsnittlig antal investeringar vilka finansieras med generarade vinstmedel. 

3. Företag kan också försöka täcka delar av de normala investeringarnas kostnad 

med nya lån, men håller sig till skulder som är riskfria. Det görs för att undvika 

materiella kostnader vid finansiell knipa, och för att upprätthålla finansiell 

flexibilitet genom att kvarhålla möjligheten att utfärda säker skuld om det skulle 

behövas. 

4. Då målet för dividendutbetalningarna är fasta, och investeringsmöjligheter 

varierar i förhållande till interna kassaflöden, kommer företag från tid till annan 

uttömma sin förmåga att utfärda säkra skulder. När detta händer, vänder 

företaget sig först till mindre riskfyllda värdepapper innan de emitterar nya 

aktier. (Myers, 1984) 
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Preferensteorin i sin korthet säger att företag kommer att låna kapital, framom att 

emission av aktier när interna kassaflöden, med andra ord vinstmedel, inte är tillräckligt 

stora för att finansiera investeringarna (Myers, 2001). Som motvikt påstår trade-off 

teorin att företagsledningen söker den optimala kapitalstrukturen genom avvägning av 

kostnader och fördelar med skulder och att en balans mellan eget kapital och skulder är 

att föredra (Myers, 2001). Preferensteorin sätter större vikt på informations asymmetri 

medan Modigliani och Miller (1958, 1963) och trade-off teorin sätter fokus på 

skatteeffekten (Myers, 2001). 

2.5 Tidigare forskning kring kapitalstruktur 

Ända sedan Modigliani och Miller (1958) visade kapitalstrukturens irrelevans har den 

optimala kapitalstrukturen varit en central fråga inom finansiering (Myers, 1993). 

Forskare har utvecklar nya teorier med utgång från M&M propositionerna samt bevisat 

och motbevisat kapitalstrukturens irrelevans. Som framlagts i tidigare avsnitt har enligt 

M&M proposition I (inkl. skatt) företagets marknadsvärde ett negativt samband med 

eget kapital och ett positivt samband med skuld, det finns dock forskning som bevisar 

motsatsen (Fama & French, 1998). Fama och French (1998) visar genom en 

tvärsnittsregressionsstudie, med lönsamhet som kontrollvariabel, marknadsvärdets 

samband med dividender och skulder. Enligt studien tenderar marknadsvärdet ha ett 

negativt samband med skuldsättning (Fama & French, 1998), vilket bestrider M&M 

proposition I. Resultatet visar inte heller några indikationer på skattefördelar från 

skuldernas kapitalkostnad, vilket ligger i linje med Millers (1977) hypotes om att skulder 

inte medför skattelättnader och därmed motsätter M&M proposition I och II (Fama & 

French, 1998). 

Det är allmänt känt att företag tenderar att emittera aktier när marknadsvärdet är högre 

än det bokföringsmässiga värdet eller det historiska marknadsvärdet, och företag har 

benägenhet att återta aktier när deras marknadsvärde sjunker (Loughran & Ritter, 1995; 

Graham & Harvey, 2001; Baker & Wurgler, 2002). Det här kallas market timing och 

används för att utnyttja tillfälliga variationer i kostnaden för eget kapital för att minska 

totala kapitalkostnaden (Baker & Wurgler, 2002). En plötslig ökning av aktiekursen 

utgör ett gyllene tillfälle för företaget att emittera eget kapital (Loughran & Ritter, 1995) 

Graham och Harveys (2001) undersökning ger stöd för att företagsledningen tenderar 

gör nyemission då aktiekursen ökat. Beteendet har en direkt inverkan på förtegets 

kapitalstruktur och medför att historiska marknadsvärden påverkar företagets val av 

finansiering (Baker & Wurgler, 2002). Att företag med låg skuldsättning söker mera 
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kapital när deras marknadsvärde är högt och företag med hög skuldsättning söker mera 

kapital när deras marknadsvärde är lågt går emot preferensteori av Myers (1984). Enligt 

preferensteorin undviker företagsledningen finansiering med hjälp av aktiekapital 

eftersom detta ger signaler för att bolaget har finansiella problem, vilket kan leda till att 

bolagets marknadsvärde sjunker (Myers, 1993). Preferensteorin diskuterades i avsnitt 

2.4. 

Eftersom det finns många faktorer som påverkar företagets kapitalstruktur kan de vara 

svårt att avgöra vilka av dessa faktorer som är väsentliga. Företagsledningens val av 

kapitalstruktur kan motiveras på många sätt, tidigare forskning är dock överens om att 

vissa variabler har en större påverkan på kapitalstruktur än andra. I kommande stycken 

diskuteras i korthet de viktigaste variablerna som har ett samband med kapitalstruktur. 

För att testa olika hypoteser gällande determinanter för kapitalstruktur samt för att 

fastställa hur dessa determinanter påverkade lång- och kortfristiga skulder i olika 

branscher utförde Hall m.fl. (2000) en studie på brittiska små och medelstora företag. 

Studien visade att långfristig skuld hade en positiv korrelation med företagets storlek, 

men en negativ korrelation med bolagets ålder. Med andra ord hade större bolag i 

medeltal mer långfristiga skulderna än små bolag, och bolag som varit med länge på 

marknaden hade i medeltal mindre långfristiga skulder än nystartade bolag (Hall, 

Hutchinson & Michaelas, 2000). Större företag har möjlighet att minska den 

asymmetriska informationen vilket ledet till att det har bättre möjlighet att erhålla extern 

finansiering (Chen & Chen, 2011). Kortfristiga skulder hade en negativt korrelation med 

storlek, ålder, lönsamhet och tillgångsstruktur, men en positivt korrelation med tillväxt 

(Hall, Hutchinson & Michaelas, 2000). Resultatet av undersökningen visade även 

betydande variation mellan branscher. Den enda variabeln som inte påverkades av 

bransch var tillväxtens effekt på kortfristiga skulder (Hall, Hutchinson & Michaelas, 

2000). 

En annan faktor som påverkar valet av finansiering är företagets tillväxt och framtida 

tillväxtmöjligheter. När ett företag växer tenderar även finansierings- och 

investeringskraven öka, vilket sätter press på företagets ackumulerade vinstmedel (Hall 

Hutchinson & Michaelas, 2000; Chen & Chen, 2011). Om företagets interna vinstmedel 

är lågt, drivs företaget till att låna kapital för att finansiera sin tillväxt, med andra ord 

finns det en positiv korrelation mellan tillväxt och skuldsättning (Hall, Hutchinson & 

Michaelas, 2000). Om tillväxtmöjligheter anses som en indikator på ett framgångsrikt 

företag kan detta även vara en orsakt till att tillväxt har en possitiv effekt på skuldsättning 
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(Margaritis & Psillaki, 2010). När ägarna inte har möjlighet att emmitera nya aktier eller 

är rädda att förlora kontrollen över företaget tenderar ledningen finansiera sina 

investeringar och tillväxt med externa skulder (Margaritis & Psillaki, 2010). Ett företag 

som är helt finansierat av eget kapital tenderar ha en begränsad tillväxt då 

företagledningen är benägna att avstå från riskfyllda, men eventuellt lönsamma, projekt 

då endast interna medel är på spel (Chen & Chen, 2011). 

Tillgångstrukturen har också visats ha ett samband med strukturen på kapitalet. Som 

nämnts tidigare finns det kapitalintensiva- och icke kapitalintensiva industrier vilka 

påverkas av från behovet av tillgångar. Myers (1984) menar att den industri där ett 

företag är verksamt inte har en direkt påverkan på företagets kapitalstruktur utan istället 

kan ha en indirekt påverkan via företagets behov av tillgångar. Med andra ord kommer 

den genomsnittliga skuldsättningen att växla från bransch till bransch på grund av 

tillgångarnas risk och typ (Myers, 1984). Även krav på externt kapital varierar mellan 

olika branscher (Myers, 1984). Både teoretisk och empirisk kapitalstrukturforskning, har 

visat att tillgångsrisk och tillgångstyp är bland de viktigaste determinanterna för 

kapitalstruktur (Hall, Hutchinson & Michaelas, 2000). Hall m.fl. (2000) fann i sin 

undersökning att långfristiga skulder hade ett positivt samband med företagets 

tillgångsstruktur, med andra ord, desto mera anläggningstillgångar bolaget har desto 

större andel långfristiga skulder har bolaget. En annan orsak till att tillgångstrukturen 

påverka kapitalstrukturen är att kreditinstitut mer gärna beviljar lån åt företag med 

anläggningstillgångar som kan realiseras eller sättas som säkerhet för lånet än företag 

utan fysiska tillgångar (Eklund, 2013). 

Abor (2005) och Gill m.fl. (2011) undersökte sambandet mellan lönsamhet och 

kapitalstruktur i börsnoterade företag. Abors (2005) urval bestod av företag som var 

noterade på ”The Ghana Stock Exchange” (GSE) vilket är den största börsen i Ghana 

medan Gill m.fl. (2011) undersökte börsnoterade amerikanska service- och 

tillverkandeföretag. För att undersöka sambandet användes i båda fallen en 

regressionsanalys med räntabilitet på eget kapital (som mått för lönsamhet) som 

beroende variabel och kortfristiga, långfristiga och totala skulder genom totala tillgångar 

som oberoende variabler. Resultatet i Abors (2005) undersökning visar en signifikant 

positiv korrelation mellan kortfristiga skulder genom totala tillgångar och räntabilitet på 

eget kapital och en negativ korrelation mellan långfristiga skulder genom totala 

tillgångar och lönsamhet. Med andra ord tenderar lönsamma företag på Ghana Stock 

Exchange-börsen ha en större andel kortfristiga skulder i jämförelse med långfristiga 
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skulder, än mindre lönsamma företag (Abor, 2005). Undersökningen visade även en 

positiv korrelation mellan räntabilitet på eget kapital och totala skulder genom totala 

tillgångarna (Abor, 2005). I den motsvarande undersökningen som Gill m.fl. (2011) 

gjorde på den amerikanska börsen visade det empiriska resultatet att inom 

serviceindustrin har räntabilitet på eget kapital ett positivt samband mellan kortfristiga 

skulder och totala skulder genom totala skulder vilket överensstämmer med Abors 

undersökning från 2005. Det som skiljer sig mellan Abors (2005) resultat och Gill m.fl.:s 

(2011) forskning är att den tillverkande industrin hade ett positivt samband mellan 

samtliga oberoende variabler och lönsamhet. Orsaken att sambandet mellan 

kapitalstruktur och lönsamhet varierade mellan industrierna är att kapitalanvändningen 

skiljer sig mellan service- och tillverkandeindustrin (Gill, Biger & Mathur, 2011). 

Tillverkandeindustrin är en kapitalintensiv industri medan serviceindustrin inte är det 

(Gill, Biger & Mathur, 2011; Skärvad & Olsson, 2014). Slutsatsen från båda 

undersökningarna var att det finns ett samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet 

(Abor, 2005; Gill, Biger & Mathur, 2011). 

Pandey (2004) gjorde en empirisk undersökning för att kartlägga relationen mellan 

kapitalstruktur och marknadsstruktur. Samplet bestod av 208 bolag från Malaysia som 

varit verksamma under åren 1994–2000. Utöver det här undersöktes även sambandet 

mellan lönsamhet och kapitalstruktur, resultatet av denna undersökning visade ett 

konkavt samband, det vill säga upp till en viss nivå ökar skuldsättningen när 

lönsamheten ökar, efter brytpunkten minskar skuldsättningen när lönsamheten ökar 

(Pandey, 2004). Det här sambandet speglar sambandet mellan kapitalstruktur och 

marknadsvärdet i trade off-teorin. Eftersom marknadsvärdet och lönsamheten inte 

endast har ett signifikant positiv relation utan också är korrelerade (Cho & Pucik, 2005) 

är det logiskt att lönsamheten och kapitalstrukturen har samma samband som företagets 

marknadsvärde och kapitalstrukturen. Orsaken till sambandet mellan lönsamhet och 

kapitalstruktur sjönk vid en viss nivå av skuldsättning visade sig vara att agentkostnader, 

skuldskölden och räntor (Pandey, 2004), nämligen samma faktorer som tas upp i trade 

off-teorin. Rajan och Zingales (1995) använde också totala skulder genom totala 

tillgångar som mått på skuldsättning när de granskade sambandet mellan 

kapitalstruktur och lönsamhet. Här visade resultatet på kort sikt att lönsamhet är 

negativt korrelerat med skuldsättning när dividender och investeringar är konstanta och 

skuldfinansiering är den dominerande delen av extern finansiering (Rajan & Zingales, 

1995). 
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Det finns många tolkningar på sambandet mellan kapitalstrukturen och företagets 

lönsamhet, i denna avhandling kommer en tilläggsundersökning utföras för att 

undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och företagets finansiella prestation i olika 

faser av företagets livscykel. I undersökningen kommer det marknadsbaserade 

prestationsmåttet Tobin’s Q att användas. Prestationsmåttet Tobin’s Q presenteras i 

nästa avsnitt. 

2.5.1 Tobin’s Q 

Tobin’s Q är ett marknadsbaserat prestationsmått som mäter relationen mellan 

återanskaffningsvärdet av bolagets tillgångar och företagets marknadsvärde, måttet 

berättar om företag är övervärderat eller undervärderat (Verona, 2020). James Tobin 

(1969) framförde att amerikanska noterade börsbolags marknadsvärde borde i teorin 

vara det samma som återanskaffningsvärdet på samtliga av bolagets tillgångar. Tobins 

frågeställning var följande: Varför skulle marknaden sätta ett högre pris på ett företag än 

vad det kostar att grunda dem idag? (Verona, 2020). Tobin’s Q beräknas på följande vis: 

  

Om värdet på Tobin’s Q är lika med ett (1) betyder det att marknadsvärdet är värderat 

till tillgångarnas återanskaffningsvärde, vilket innebär att företaget varken är över- eller 

undervärderat. När Tobin’s Q överstiger ett (>1) är företaget övervärderat eftersom 

marknadsvärdet är större än tillgångarnas återanskaffningsvärde, och på motsvarande 

sätt, är värdet mindre än ett (<1) är företaget undervärderat eftersom företagets 

tillgångar är värda mer än företagets marknadsvärde. Tobin’s Q är användbart vid 

exempelvis investeringsbeslut (Verona, 2020). I praktiken fluktuerar marknadsvärdet 

mera än tillgångarnas återanskaffningsvärde vilket medför att Tobin’s Q också stiger och 

faller, dock i det långa loppet tenderar Tobin’s Q att söka sig mot ett värde om ett 

(Verona, 2020). Studier på amerikanska noterade börsbolag visar att på lång sikt har 

företag med högre Tobin’s Q starkare operativa prestationer och därmed är mer 

lönsamma (Fu, Singhal & Parkash, 2016). Tobin’s Q och kassaflödesanalyser är 

kompletterande informationskällor för investeringar, det förstnämnda är viktigare för 

företagens investeringsbeslut på medellång till lång sikt (Verona, 2020). Genom att 

undersöka det marknadsbaserade Tobin’s Q måttet som ett tilläggstest kan samband 

mellan kapitalstruktur, prestation och de olika livscykelfaserna fastställas. 

Totala marknadsvärde

Tillgångarnas totala återanskaffningsvärde
Tobin's Q =
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3 FÖRETAGETS LIVSCYKEL 

Efter att ha presenterat olika teorier och forskning kring kapitalstruktur och dess 

samband med marknadsvärdet och övriga variabler kommer detta kapitel att 

introducera företagets livscykel och de olika livscykelfaserna ett företag kan gå genom. 

Detta med anledning av att avhandlingens studie ämnar undersöka specifikt 

kapitalstrukturens påverkan på marknadsvärdet under de olika faserna av företagets 

livscykel. 

Ett företag går igenom olika utvecklingsfaser under sina levnadsår, dessa faser bildar 

tillsammans företagets livscykel. I vilken fas företaget befinner sig speglar förändringen 

i företagets tillväxt och anpassningsförmåga till en konkurrensutsatt miljö (Mueller, 

1972). Ett företag vars målsättning är att vara vinstmaximerande är en växande och 

utvecklande enhet och dess utveckling bestäms av interna och externa faktorer 

(Dickinson, 2011). Interna faktorer som påverkar företagets utveckling är t.ex. val av 

strategi, finansiella resurser och företagsledningens förmågan att styra (Dickinson, 

2011). Externa faktorer som påverkar företagets utveckling är bland annat 

konkurrensmiljön och makroekonomiska faktorer (Dickinson, 2011). Det är variationer 

i de interna och externa faktorerna som antyder på var i företagets livscykel företaget 

ligger (Dickinson, 2011). Livscykeln delas ofta upp i fyra eller fem faser, men beroende 

på företagsform och industri kan företagets livscykel även uppdelas i fler faser. En 

livscykel med fem faser delas upp enligt följande: (1) introduktionsfasen, (2) 

tillväxtfasen, (3) mognadsfasen, (4) utslagningsfasen (eng. shake-out) och (5) 

nedgångsfasen (Gort & Klepper, 1982; Dickinson, 2011). I de olika faserna varierar 

företagets risk och omsättning och företaget är i behov av varierande mängd av kapital 

(Dickinson, 2011). Som nämnts tidigare visar studier att kapitalstrukturen varierar 

beroende på företagets storlek och ålder, studier visar även att det finns olika optimala 

kapitalstrukturer vid olika tidpunkter i tillväxtcykel (Berger & Udell, 1998). Figur 5 

nedan åskådliggör företagets livscykel samt de fem faser som företaget tar sig igenom 

under sin livstid, företaget följer den s-formade tillväxtkurvan. 
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Figur 5 Företagets livscykel 

I figur 5 ovan är företagets livscykel i form av en s-formad tillväxtkurva. Den horisontella 

x-axeln i figur 5 representerar tiden och företagets ålder medan den lodräta y-axeln står 

för företagets storlek. I teorin följer ett företag den s-formade tillväxtkurvan under sin 

livstid, men i praktiken kan ett företag hoppa fram och tillbaka mellan stadierna 

(Mueller, 1972; Skärvad & Olsson, 2014). Exempelvis om ett företag i tillväxtfasen 

misslyckas och går i konkurs innan den nått mognadsfasen hoppar den direkt till 

nedgångsfasen (Skärvad & Olsson, 2014). Och om ett bolag byter företagsstrategi eller 

marknad mitt i livscykel förlängs livscykeln eller så börjar livscykel om från tillväxtfasen 

igen (Mueller, 1972). Företagets livscykel är en viktig teori för att hjälpa prognostisering 

vid företagsvärdering och aktievärdering. Att notera är att längden på företagets livscykel 

kan variera från företag till företag (Dickinson, 2011).  

3.1 Introduktionsfasen 

I introduktionsfasen, som är den första fasen av företagets livscykel, skapas en 

nybildning i form av ett nygrundat företag eller en nygrundad företagsidé (Dickinson, 

2011). Målet är att åstadkomma ett kommersiellt genombrott (Skärvad & Olsson, 2014). 

Osäkerheten är stark hos ett företag som befinner sig i introduktionsstadiet eftersom 

företagsledningen går in på marknaden med en kunskapslucka över potentiella framtida 

intäkter eller kostnader (Dickinson, 2011). På grund av osäkerheten ses ett företag som 

är nytt på marknaden som riskfyllt och är därmed mer oattraktivt att investera i, bolag i 

introduktionsfasen har även ofta ett lågt marknadsvärde (Eklund, 2013). Det här medför 
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ett problem för nystartade företag eftersom ett företag i början av livscykel är i starkt 

behov av kapital som ska användas till bland annat investeringar inför uppstarten av 

bolaget och den operativa verksamheten (Skärvad & Olsson, 2014). Eftersom bolaget 

investeringsmässigt riskfyllt måste företaget erbjuda finansierarna (som tillskjutit 

startkapital till det nystartade bolaget) en avkastning som motsvara marknadsvärdet 

plus ersättning för den osäkerhet och risk som finansierarna har antagit när de investerat 

sina pengar (Mueller, 1972). Internt kapital är sällan tillräckligt för att finansiera ett 

nystartat företag, och bristen på utbud på aktiekapitalmarknad ökar 

finansieringsinstitutens roll för finansiellt stöd (La Rocca, La Rocca & Cariola, 2011). 

Bristen på eget kapital i nystartade företag orsakar en hög skuldsättningsgrad i 

introduktionsfasen, men med tiden balanserar kapitalstrukturen gradvis ut sig genom 

genererade vinstmedel som ersätter företagets skulder (La Rocca, La Rocca & Cariola, 

2011). Utbalanseringen kan dock ta tid eftersom företag i introduktions- och 

uppstartsfasen har låg omsättningen och de primära kostnaderna för uppstart är höga. 

Företag i introduktionsfasen går ofta med förlust och kostnaden per kund är hög (La 

Rocca, La Rocca & Cariola, 2011). Kassaflödet från operativa verksamheten och 

investeringarna är också negativa under introduktionsfasen på grund av de höga 

startkostnaderna (Dickinson, 2011). Eftersom stora delar av de primära kostnaderna 

aktiveras är kassaflödet från investeringar mer negativt än kassaflödet från den operativa 

verksamheten i introduktionsfasen (Dickinson, 2011). I introduktionsfasen är 

företagsledningen optimistiska och tror på sin affärsidé, detta leder till att ledningen 

vågar göra stora investeringar vilket bidrar till det starka kapitalbehovet i 

introduktionsfasen (Dickinson, 2011). Under introduktionsfasen är endast kassaflödet 

från den finansiella verksamheten positiv (Dickinson, 2011). I introduktionsfasen är det 

viktigt för föregasledning att etablera sig på marknaden och skapa kundkontakter. Om 

företaget överlever introduktionsfasen trots låg omsättning och bristande kapital övergår 

företaget till tillväxtfasen när omsättningen sakta börjar stiga (Mueller, 1972). 

3.2 Tillväxtfasen 

Om företaget tar sig ut introduktionsfasen genom ett kommersiellt genombrott och 

börjar växa flyttas företaget till nästa stadium av företagets livscykel vilket är 

tillväxtfasen (Skärvad & Olsson, 2014). I tillväxtfasen har företaget en stark tillväxt i både 

omsättningen och vinst och företaget fortsätter att vidareutvecklats (Dickinson, 2011; 

Skärvad & Olsson, 2014). Tillväxten förutsätter dock att företaget kan skapa, eller att det 

redan finns, en växande efterfrågan på företagets produkter eller tjänster, samt att 
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företaget har eller kan bevara konkurrensfördelar (Skärvad & Olsson, 2014). Om 

företaget klarar av att hålla konkurrensfördelarna får företaget fler och fler kunder under 

tillväxtfasen vilket bidrar till att kostnad per kund sjunker och vinsten ökar (Skärvad & 

Olsson, 2014). 

Kapitalbehovet är starkt även i tillväxtfasen eftersom företaget behöver kapital för att 

expandera. Studier visar att företagsledningen tenderar att göra stora investeringar i ett 

tidigt skede för att avskräcka nya konkurrenter att träda in på marknaden (Spence, 1979; 

Dickinson, 2011). Under tillväxtfasen tenderar företagsledningen fortfarande att lyfta 

externt kapital för att finansiera den snabbt växande verksamheten (Mueller, 1972). 

Företagsledningen val av finansiering i tillväxtfasen överensstämmer med 

preferensordningsteorin där företagsledningen främst vill finansiera verksamheten med 

interna vinstmedel och externa skulder (Myers, 1984). Företag i tillväxtfasen har ofta 

små eller inga utdelningar eftersom vinsterna behövs för att finansiera fortsatt expansion 

(Mueller, 1972).   

Den förväntade avkastningen på investeringarna (ROI), som varit låg på grund av de 

stora osäkerheterna kring det nybildade bolaget, stiger kraftigt under ett tidigt skedet av 

snabb tillväxt då de initiala osäkerheterna kring företagets framtida tillväxt avtar 

(Mueller, 1972). Aktiekapitalets kapitalkostnad är även lågt under tillväxtfasen eftersom 

aktieägare gärna ser att företagsledningen återinvesterar de genererade vinstmedlen 

tillbaka i företaget för att kunna utnyttja de vinstmöjligheter som den nya affärsidén 

medför (Mueller, 1972). Kassaflödet från den finansiella verksamheten är fortfarande 

positiv under tillväxtperioden på grund av de stora investeringarna som måste 

finansieras med externa kapital (Dickinson, 2011). Det finns ett positivt samband mellan 

tillväxt och skuldsättningsgrad eftersom växande företag tenderar att finansiera sina 

investeringar och verksamhet med externa skulder (Jensen, 1986).  Som diskuterades i 

kapitel två medför skulder ökade konkurs- och agentkostnader vilket drar ner på 

företagets marknadsvärde. För att uppnå en optimal kapitalstruktur borde företag i 

tillväxtfasen balansera eget kapital och skulder för att maximera sitt marknadsvärde 

(Jensen, 1986). När marknaden för företagets produkter eller tjänster blivit mättad och 

företagets marknadsandel är stabil går företaget från tillväxtfasen till mognadsfasen. 

3.3 Mognadsfasen 

I mognadsfasen ökar konkurrensen på marknaden kraftigt då andra företag börjar anta 

och förbättra det växande företagets affärsidé (Mueller, 1972). I mognadsfasen är 
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företaget känt och mindre riskfyllt än tidigare, den tredje fasen är oftast den längsta fasen 

i företagets livscykel (Mueller, 1972). Företagets strategi gällande ledning, tillverkning 

och marknadsföring har i mognadsfasen uppnått en relativt hög nivå, så trots ökad 

konkurrens kan företaget fortfarande försätta växa en aning men i en jämnare och mer 

förutsägbar takt (Klepper, 1997; Dickinson, 2011). Den fortsatta tillväxten beror på att 

företag i mognadsfasen har etablerade kontakter med kunder och leverantörer vilka 

jobbar för att begränsa stora rubbningar i företagets marknadsandelar (Klepper, 1997). 

Företag når under mognadsfasen maxnivån på försäljningen vilket medföra att vinsten 

är hög och kostnad per kund är som lägst. 

När fler och fler konkurrenter tar sig in på marknaden börjar vinstmöjligheterna dock 

att minska och med tiden blir marknaden mättad (Mueller, 1972). I mognadsfasen ligger 

därför företagets fokus på att genom kostnadseffektivisering och underhåll samt att 

upprätthålla konkurrenskraften för att därmed förlänga företagets livscykel (Skärvad & 

Olsson, 2014). Företag kan även förnya sin livscykeln genom att skapa nya tillväxtförlopp 

med hjälp av nya affärsidéer (Skärvad & Olsson, 2014). I mognadsfasen tenderar 

investeringarna att minska, de investeringar som görs är huvudsakligen i underhållssyfte 

(Klepper, 1997). Som nämnts tidigare tenderar företag i de första skedena av livscykel 

vara starkt finansierade av skulder. I mognadsfasen däremot börjar företagen balansera 

upp sin kapitalstruktur, skulderna ersätts gradvis av internt kapital genererat av interna 

vinstmedel (La Rocca, La Rocca & Cariola, 2011). Preferensteorin är starkt applicerbar 

på företag med en stabil verksamhet enligt La Rocca m.fl. (2011) och de menar även att 

de kapitalspecifika egenskaperna i varje livscykelfas är homogena mellan branscher och 

konsekventa över tiden. När det egna kapitalet stärks under mognadsfasen börjar 

företaget betala ut dividender eftersom det inte längre är fördelaktigt för aktieägarna att 

alla vinster återinvesteras i bolaget (Mueller, 1972; Jensen, 1986; Dickinson, 2011). 

3.4 Utslagningsfasen 

I utslagningsfasen börjar plötsligt antalet företag på marknaden sjunka betydligt 

(Horvath, Schivardi & Woywode, 2001). De svagare företagen elimineras naturligt 

eftersom de inte kan växa i samma takt som deras konkurrenter eller för att de 

fortfarande har negativa kassaflöden (Gort & Klepper, 1982). En del företag sammanslås 

med konkurrenterna eller förvärvas av dem för att få större marknadsandelar och på det 

sättet undvika nedgångsfasen (Klepper & Miller, 1995). Enligt en studie på nya 

tillverkande företag sjönk antalet aktörer på marknaden med 50 procent under 

utslagningsfasen (Klepper & Miller, 1995). Klepper och Miller (1995) tar introduktionen 
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av bilar som exempel när de förklarar utslagningsfasen. När bilar först introducerades 

på marknaden uppstod det en kraftig ökning av antalet företag på marknaden. Efter en 

tid påbörjade en lång period då företagen på marknaden minskade trots fortsatt 

produktionsökning. Sådana perioder av nedgång i antalet företag kallas utslagningsfasen 

(Klepper & Miller, 1995). I utslagningsfasen börjar tillväxttakten och 

försäljningspriserna att avta (Dickinson, 2011). Ett antal teorier tagits fram för att 

förklara utslagningsfasen och deras variation i längd och nivå mellan branscher, en stor 

del av teorierna betonar rollen av stora teknologiska förändringar i samhället som 

påverkar företaget (Klepper & Miller, 1995). Den tekniska utvecklingen, framförallt den 

externa utvecklingen, som inte alla företag ha möjlighet att hålla jämna steg med, utlöser 

ofta övergången från mognadsfasen till utslagningsfasen (Klepper, 1997). När 

utvecklingsmöjligheterna minskar och företagets marknadsandel minskar på grund av 

förändrad efterfrågan och nya tekniker, går en större och större andel av vinsten till 

dividender (Klepper, 1997). Endast de företag som vidareutvecklar sin idé eller anpassar 

sig till den nya efterfrågan klarar sig igenom utslagningsfasen och förlänger sin livscykel 

(Klepper & Miller, 1995). 

3.5 Nedgångsfasen 

I nedgångsfasen får företaget allt svårare att bevara sin konkurrenskraft och 

verksamheten avtar (Skärvad & Olsson, 2014).  I denna fas börjar företagen uppleva 

ekonomisk knipa och de måste sälja sina tillgångar för att kunna betala bort sina skulder 

(Dickinson, 2011). Tillväxten är negativ och försäljningspriserna sjunker kraftigt 

(Dickinson, 2011). Inga investeringar görs under nedgångsfasen utan företagsledningens 

fokus ligger på att betala bort de skulder företaget har eller på att omförhandla skulderna 

betalningsvillkor (Dickinson, 2011). Det finns en lucka i litteraturen angående 

kassaflödet för finansieringsverksamheten för företag i nedgångsfasen, enligt Dickinsons 

modell (2011) kan kassaflödet för finansieringsverksamheten vara både positiv och 

negativ när företaget befinner sig i den sista fasen. I slutet av nedgångsfasen accepterar 

företagsledningen att de har misslyckats med att anpassa sig till den växlande 

företagsmiljön och följaktligen inte lyckats att förlänga eller förnya sitt företags livscykel 

(Skärvad & Olsson, 2014). Företagen förlorar slutligen sin konkurrenskraft, avvecklar 

verksamheten och lämnar marknaden (Skärvad & Olsson, 2014). 

Att poängtera är att alla företag inte behöver gå igenom alla stadier i företagets livscykel 

och att längden på de olika stadierna kan variera från företag till företag. En del företag 

får aldrig ett kommersiellt genombrott och avvecklas i ett tidigt skede, medan ett annat 
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företag effektivt kan hanterar övergången till nya marknader vilket förlänger eller 

förnyar företagets livscykel. En del företag har en snabb tillväxt men en lika snabb 

nedgång, men andra företag kan ha en snabb tillväxt följd av en utdragen mognads- och 

nedgångsfas. (Skärvad & Olsson, 2014) 

3.6 Dickinsons kassaflödesbaserade livscykelklassificering 

Victoria Dickinson (2011) utvecklade ett enkelt mått för att avgöra var i företagets 

livscykel ett företag befinner sig. Genom att använda företagets kassaflödesanalys och 

granska kassaflödesmönster kan man klassificera i vilket av de fem livscykelfaserna 

företaget föreligger. Kassaflöden fångar fluktuationer i företagets lönsamhet, tillväxt och 

risk vilka samtliga är relaterade till företagets livscykel. Detta gör att variationer 

kassaflöden från operativa-, investerings- och finansieringsverksamheten är ett bra mått 

för att bestämma företagets olika livscykelfaser. (Dickinson, 2011) 

Företagets livscykel är av intresse för framförallt företagsledningen, investerare och 

finansiärer. Livscykeln ger insikter i företagets framtid, dess tillväxtpotential och 

framtida lönsamhet, vilket kan stå till stöd vid beslutsfattande. Kunskapen om företagets 

stadium av livscykeln ger förståelse för den övergripande riktningen som företaget följer. 

Företagets livscykel kan även vara till hjälp för att identifiera riskfaktorer och eventuella 

över- eller undervärderingar på marknaden som härstammar från förändringar i 

företagets livscykel. (Dickinson, 2011) 

Ett företags livscykel byggs upp av distinkta faser som påverkas av interna och extern 

faktorer t.ex. strategi, finansiella resurser, konkurrens och makroekonomiska faktorer. 

Det är förändringar i de nämnda faktorerna som utgör i vilken fas ett företag befinner 

sig. De tre nämnda kassaflödena (operativ, investerings och finansierings) är ett samspel 

med företagsledningens strategi och representerar bolagets operationella kapacitet samt 

dess möjlighet att allokera resurser. Olika kombinationer av de tre kassaflödena kan 

berätta i vilket livsskede ett bolag är eftersom företagsledningen fattar olika beslut 

beroende på hur stabilt eller moget bolaget är. På basen av om de tre olika kassaflödena 

är positiva eller negativa kan man enligt Dickinson (2011) avgöra i vilken livscykelfas 

företaget befinner sig. Exempelvis om ett företag har ett positivt kassaflöde från 

operativa verksamheten, men negativa kassaflöden från investerings- och 

finansieringsverksamheten är bolaget i mognadsfasen av företagets livscykel, se tabell 1 

på nästa sida. (Dickinson, 2011) 
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 Kassaflödets samband med företagets livscykel (Dickinson, 2011) 

 

Kassaflöde från operativa verksamheten syftar till den huvudsakliga verksamheten som 

utgörs av bl.a. försäljning, kostnader, kundfordringar, kortfristiga skulder (Skärvad & 

Olsson, 2014). I introduktionsfasen har företag negativt kassaflöde från den operativa 

verksamheten eftersom de sakna etablerade kunder och omsättningen är låg (Dickinson, 

2011). När företaget börjar växa och vinstmarginalerna ökar, nämligen under tillväxt- 

och mognadsfasen, går det operativa kassaflödet mot det positiva (Dickinson, 2011). När 

tillväxttakten i slutet av företagets livscykel börjar sjunka blir kassaflödet från den 

operativa verksamheten återigen negativt (Dickinson, 2011). 

Kassaflödet från investeringsverksamheten består av köp och försäljning av 

anläggningstillgångar och investeringar (Skärvad & Olsson, 2014). Som nämnts tidigare 

gör nygrundade företag stora investeringar i introduktions- och tillväxtfasen, dels för att 

starta verksamheten, dels för att avvärja att konkurrenten kommer in på marknaden. 

Mogna företag gör även investeringar men inte i lika stor grad. Det här medför att 

kassaflödet från investeringsverksamheten är negativ under de tre första faserna av 

företagets livscykel (Dickinson, 2011). Företag i nedgångsfasen som försöker rädda sin 

verksamhet säljer sina tillgångar för att kunna betala bort skulder, det här ledet till att 

kassaflödet från investeringsverksamheten är positiv i nedgångsfasen (Dickinson, 2011). 

Kassaflöde från finansieringsverksamheten rör bland annat långfristiga lån, 

avkastningar, amorteringar och emissioner (Skärvad & Olsson, 2014). Företag i 

introduktionsfasen är beroende av externt kapital för att klara uppstart och tillväxtfasen, 

kassaflödet från finansieringsverksamheten är därmed positiv i början av företagets 

livscykel (Dickinson, 2011). När bolaget sedan mognar och börjar generera interna 

vinstmedel lyfter de mindre externa lån, börjar betala av skulderna och återköper sina 

aktier vilket medföljer att kassaflödet från finansieringsverksamheten blir negativt i 

mognadsfasen (Dickinson, 2011). 

Orsaken till att utslagningsfasen och nedgångsfasen kan ha fler än en sammansättning 

av de tre kassaflödena är att det enligt Dickinson (2011) finns en kunskapslucka i 

litteraturen angående finansieringsverksamhetens kassaflöde i nedgångsfasen 

1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b

Introduktion Tillväxt Mognad Utslagning Utslagning Utslagning Nedgång Nedgång

Kassaflöde från

operativa verksamheten
- + + - + + - -

Kassaflödet från

investeringsverksamheten
- - - - + + + +

Kassaflödet från 

finansieringsverksamheten
+ + - - + - + -
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detsamma gäller samtliga kassaflöden för utslagningsfasen. Därmed dras slutsatsen att 

om Dickinsons (2011) kassaflödesbaserade livscykelklassificering inte visar att företaget 

befinner sig i introduktions-, tillväxt-, mognads-, eller nedgångsfasen befinner sig 

företaget i utslagningsfasen (Dickinson, 2011). Dickinsons (2011) kassaflödesbaserade 

livscykelklassificering kommer att användas i avhandlingens forskningsuppgift för att 

bestämma var i företagets livscykel företagen i urvalet befinner sig. 

3.7 Sammanfattning av teorier samt hypotesformulering 

I detta stycke sammanfattas de teorier som har diskuterats i kapitel två och kapitel tre 

och utgående från dem formuleras och motiveras hypoteserna som kommer att prövas i 

avhandlingens empiriska undersökning. 

Litteraturen har visat att förhållandet mellan marknadsvärde och kapitalstruktur inte är 

givet. Modigliani och Miller (1958) framförde att marknadsvärdet är oberoende 

företagets kapitalstruktur då man inte beaktade skatter men reviderade sitt uttalande år 

1963 när det lade till skatter i ekvationen. När skatter beaktades fann Modigliani och 

Miller (1963) att kapitalstrukturen visst hade ett samband med företagets 

marknadsvärde och konstaterade att skulder är att föredra framom eget kapital eftersom 

räntorna medför en skattesköld som minskar det beskattningsbara resultatet 

(Modigliani & Miller, 1963). Utgående från Modigliani och Millers teorem och 

propositioner (1958, 1963) har ett flertal teorier utformats. En av dessa teorier är trade-

off teorin av Kraus och Litzenberger (1973) som hävdar att M&M propositionerna inte 

speglar de verkliga händelserna på marknaden. Enligt trade-off teorin finns det således 

en optimal kapitalstruktur vilken maximerar företagets marknadsvärde, givet att 

företagets tillgångar och investeringsplaner hålls konstanta (Myers, 1984). Denna 

optimala kapitalstruktur fås då bolaget balanserar de externa skuldernas för- och 

nackdelar mot varandra (Myers, 1993). De fördelar som skulderna medför är räntornas 

skattesköld som Modigliani och Miller (1963) observerade när man beaktade skatt i 

M&M proposition I. De externa skuldernas nackdelar är kostnader som uppstår vid en 

eventuell konkurs eller finansiell knipa, ju högre skuldsättningsgrad företaget har desto 

högre kommer konkurskostnaderna att bli (Myers, 1993). I en optimal kapitalstruktur 

finns det enligt trade-off teorin följaktligen både eget kapital och skulder. 

M&M proposition II (med och utan skatt) visar att kapitalkostnaden för eget kapital ökar 

proportionellt när skuldsättningen ökar. Sambandet mellan kapitalkostnaden och 

skuldsättningsgraden visar att det inte är lönsamt för företag att ersätta dyrt eget kapital 
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med förmånliga skulder eftersom detta leder till högre kapitalkostnad för det egna 

kapitalet (Modigliani & Miller, 1958, 1963). När man beaktar skatt i M&M proposition II 

minskar dock kapitalkostnadens känslighet för skuldsättningsgraden på grund av 

skatteskölden som skuldernas ränta medför (Modigliani & Miller, 1963). 

Kapitalstruktur och företagets marknadsvärde påverkas av många faktorer och det är 

därmed svårt att avgöra om det finns ett verkligt samband mellan kapitalstruktur och 

marknadsvärde. Som behandlats tidigare i kapitel tre har företag olika kapitalbehov i 

olika skeden av företagets livscykel, och marknadsvärdet förändras ju längre fram 

företaget kommer på den s-formade tillväxtkurvan (se figur 5). I introduktionsfasen är 

kapitalbehovet starkt och företaget söker externt kapital för att finansiera uppstarten av 

verksamheten, under denna period är företaget mera riskfyllt då företagets framtid är 

osäker vilket medför ett lågt marknadsvärde (Mueller, 1972). Desto längre fram i 

livscykeln företaget kommer desto längre blir skuldsättningsgraden. Då bolaget blir 

mognare minskar risken i bolaget och marknadsvärdet ökar (Mueller, 1972). Med de här 

teorierna som grund har hypoteser till forskningens undersökning formulerats. För att 

ge en översikt över de teorier som har diskuterats har tabell 2 nedan utformats. 

 Sammanställning av teorier 

  

Teori Upphovsmän År Teorin i korthet

M&M I (utan skatt) Modigliani 

och Miller

1958 Företagets marknadsvärde är oberoende 

av kapitalstrukturen.

M&M II (utan skatt) Modigliani 

och Miller

1958 Företagets kostnad för eget kapital ökar

när skuldsättningsgraden blir större 

p.g.a. ökad risk.

M&M I (inkl. skatt) Modigliani 

och Miller

1963 Företagets marknadsvärde är beroende

av kapitalstrukturen.

M&M II (inkl. skatt) Modigliani 

och Miller

1963 Företagets kostnad för eget kapital ökar

när skuldsättningsgraden blir större 

p.g.a. ökad risk.

Trade-off teorin Kraus och 

Litzenberger

1973 Optimal kapitalstruktur och maximalt 

marknadsvärde uppnås då för- och 

nackdelar från externa skulder 

balanseras.

Preferensteorin Myers 

och Majluf

1984 Företagsledningen föredrar att finansiera 

sin verksamhet med interna vinstmedel. 

Om interna vinstmedel fattas prefereras 

skulder framom nyemission.

Företagets livscykelteori Okänd,

vidareutvecklad av bl.a. 

Mueller (1972) och

Gort och Klepper (1982)

~ 1950 Ett företag går genom ett antal livsfaser 

under sin levnadstid. Under de olika 

faserna förändras bl.a. kapitalbehovet, 

tillväxten, strategin och kassaflödena.
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Tidigare forskning visar att det finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets 

livscykel samt ett samband mellan företagets marknadsvärde och företagets livscykel, 

dock är sambandet mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde i olika skeden 

av företagets livscykel okänt. Avhandlingens syfte är att undersöka om det finns ett 

samband mellan brittiska börnoteradebolags kapitalstruktur och dess marknadsvärde i 

olika stadier av företagets livscykel, samt om detta samband varierar mellan olika 

livscykelfaser. Baserat på tidigare forskning och den teoretiska referensramen har 

nedanstående hypoteser formulerats för att besvara avhandlingens forskningsfråga. Med 

utgångspunkt från M&M proposition I undersöks kapitalstrukturens relevans i olika 

skeden av företagets livscykel. Hypotesen formuleras utan riktning och enligt följande: 

H1: Det finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde som 

varierar mellan faserna i företagets livscykel bland brittiska börsnoterade bolag 

Hypotesen har formulerats utan riktning eftersom det är svårt att bestämma, endast på 

basen av tidigare forskning, om sambandet mellan kapitalstruktur och företagets 

marknadsvärde är positivt eller negativt i olika faser av företagets livscykel. Som nämnts 

tidigare menar M&M proposition I (utan skatt) att det inte finns ett samband mellan de 

två variablerna medan M&M proposition I (inkl. skatt) finner ett positivt samband 

mellan skuldsättning och marknadsvärdet. Trade-off teorin å andra sidan finner ett 

positivt samband mellan de två variablerna upp till en viss nivå av skuldsättning efter 

denna punkt övergår sambandet till att vara negativt. Eftersom avhandlingens studie 

kommer undersöka företaget i olika faser av företagets livscykel är det även möjligt att 

sambandet mellan den kapitalstrukturen och företagets marknadsvärde är positivt i en 

fas medan sambandet är negativt i en annan. Nollhypotesen (H0) bildas av att det inte 

finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde i någon fas av 

företagets livscykel bland brittiska börsnoterade bolag. 

Om den formulerade hypotesen motsvarar det empiriska resultatet och nollhypotesen 

förkastas tyder detta på att M&M proposition I (utan skatt) inte håller på den verkliga 

marknaden samt att kapitalstrukturen är relevant med anseende till företagets 

marknadsvärde och att detta samband varierar mellan livscykelfaserna. Nollhypoteserna 

kan endast förkastas om de statistiska testen som utförts visar ett signifikant samband 

mellan den beroende och de oberoende variablerna. En signifikansnivå på fem procent 

användas, vilket innebär att nollhypotesen endast kan förkastas ifall p-värdet från de 

statistiska testerna antar ett p-värde under 0,05. P-värdet beskriver signifikansnivån och 
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är ett mått på bevisen mot nollhypotesen (Sterne & Smith, 2001). Ju mindre p-värdet är 

desto större sannolikhet är det att nollhypotesen inte är sann (Sterne & Smith, 2001). 

För att stärka avhandlingens resultat utförs även ett tilläggstest för att undersöka 

sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet/prestation under olika stadier av 

företagets livscykel bland brittiska börsnoterade bolag. Som framkom i kapitel 5.2 finns 

det delade meningar angående sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet. Viss 

forskning visar ett negativt samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet (Rajan & 

Zingales, 1995) medan annan forskning visar ett positivt samband mellan de två 

variablerna (Gill, Biger & Mathur, 2011). Det finns även undersökningar som visar ett 

positivt samband mellan kortfristiga skulder genom totala tillgångar och lönsamhet 

(Abor, 2005; Gill, Biger & Mathur, 2011) och en negativ korrelation mellan långfristiga 

skulder genom totala tillgångar och lönsamhet (Abor, 2005). I denna avhandling ämnas 

undersöka om variationen i resultaten mellan den tidigare forskningen påverkats av 

växlingar i företagets livscykel. Tobin’s Q har valt som prestationsmått då det måttet är 

jämförbart med marknadsvärdet. Med utgångspunkt från den tidigare forskningen kring 

kapitalstrukturens samband med företagets lönsamhet har följande hypotes formulerats, 

hypotesen formuleras utan riktning och enligt följande: 

H2: Det finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets prestation i samtliga 

faser av företagets livscykel bland brittiska börsnoterade bolag 

Även hypotes två formuleras utan riktning eftersom det finns meningsskiljaktighet 

ibland tidigare forskning kring ämnet. Undersökningen ämnar därmed visa om det finns 

varierande riktning på sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet i de olika 

faserna av företagets livscykel. Om nollhypotesen förkastas tyder det empiriska 

resultatet på att kapitalstruktur och företagets marknadsvärde har ett samband i de olika 

faserna av företagets livscykel vilket i sin tur kan ge en eventuell förklaring till 

variationen bland tidigare forskning. Nollhypoteserna kan endast förkastas om de 

statistiska testen som utförts visar ett signifikant samband mellan den beroende och de 

oberoende variablerna, även här används en signifikansnivå på fem procent. 
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel presenteras avhandlingens empiriska del. Med utgångspunkt från 

forskningsfrågorna, den teoretiska referensramen samt de formulerade hypoteserna i 

kapitel tre har forskningsmetod, analysmetod och urval bestämts för att på bästa vis 

svara på avhandlingens syfte. Kapitlet kommer att beskriva metodval och analysmetod 

samt presentera det datamaterial som kommer att analyseras i den empiriska 

undersökningen. I kapitlet beskrivs även genomförandet av studien i sin helhet. 

Upplägget i kapitlet är enligt följande: först presenteras och motiveras metodval och 

analysmetod, därefter diskuteras de bestämda avgränsningarna för undersökningen 

samt datainsamlingsmetod. Avslutningsvis överläggs de valda variablerna och 

undersökningens regressionsmodeller och sampel presenteras. 

4.1 Metodval 

Forskningsmetodik är indelad i två huvudtyper: kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Kvantitativ forskning ämnar förklara samband genom att samla mätbar och strukturerad 

data som analyseras genom statistiska metoder (Aliaga & Gunderson, 2002, refererad i 

Muijs, 2004), medan kvalitativ forskning samlar information som beskriver ett område 

snarare än mäter den (Muijs, 2004). Denna avhandling kommer att basera sig på en 

kvantitativ studie. Målet med kvantitativa forskningsstudier är att fastställa sambandet 

mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler inom en population, 

detta kallas kausalitet (Skärvad & Lundahl, 2016). Kvantitativa variabler kan mätas 

medan kvalitativa variabler kan klassindelas. Resultaten från kvantitativa forskningar 

grundas på större urval än vid kvalitativa forskningar, och detta resultat är representativt 

för hela populationen, data är ofta samlad från strukturerade undersökningsinstrument 

och databaser (Muijs, 2004). För att få fram data att analysera och tolka bearbetas rådata 

till mätbara tal som lämpar sig för statistisk behandling (Muijs, 2004). Medan 

kvantitativa metoder är bra på att undersöka orsakssamband mellan variabler är 

kvalitativa metoder mer lämpade att undersöka meningen bakom separata händelser 

eller omständigheter (Muijs, 2004). 

Kvalitativa undersökningar syftar till att söka mönster och gemensamma drag i olika 

händelser (Wallén, 2012). Kvalitativ data samlar information som beskriver en händelse 

framom att mäta den  (Muijs, 2004) således används sällan statistiska analysmetoder för 

att tolka kvalitativa studiers resultat (Wallén, 2012). Målet med en kvalitativ 

undersökning är att fördjupa sig i ett ämne och samla information om en eller flera 

individers tankesätt, känsla och attityder (Wallén, 2012). Avhandlingens 
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forskningsuppgift ämnar undersöka sambandet mellan företagets kapitalstruktur och 

företagets marknadsvärde i olika stadier av företagets livscykel, i detta fall är en kvalitativ 

undersökning inte passande för att besvara avhandlingens forskningsfråga eftersom 

frågeställningen inte ger utrymme för öppna svar eller tolkningar. Då kvantitativ 

forskning i huvudsak handlar om att samla in numeriska data för att beskriva ett visst 

fenomen samt för att hitta samband mellan en eller flera variabler är denna typ av metod 

mer lämpad för att besvara avhandlingens forskningsfråga. 

Forskningsansatsen för studien är deduktiv vilket innebär att man utgående från tidigare 

fastställda teorier formulerar hypoteser som testas mot verkliga observationer (Wallén, 

2012). Motsatsen till deduktiv forskningsansats är induktiv forskningsansats, vilket 

innebär att man utgående från datainsamling och observationer drar generella och 

teoretisk slutsatser (Wallén, 2012). En kombination av deduktiv och induktiv metod 

kallas för abduktion (Wallén, 2012). Skillnaden mellan deduktion och induktion kan 

sägas vara att deduktion har utgångspunkt från teorin och teoretisk referensram och drar 

slutaster om enskilda fall medan induktion utgår från observationer och formulerar 

teorier på basen av observationerna (Wallén, 2012). Som nämndes tidigare har 

avhandlingens studie en deduktiv forskningsansats. I kapitel tre formulerades hypoteser 

med grund från den teoretiska referensramen, dessa hypoteser testas empiriskt för att 

genom analys forma logiska slutsatser kring hur sambandet mellan kapitalstruktur och 

marknadsvärdet ser ut. 

4.2 Analysmetod 

För att analysera det datamaterial som insamlats för studien tillämpas en multivariat 

analysmetod i form av en multipel linjär regressionsanalys. Orsaken till att en multivariat 

analys har valts är att marknadsvärdet påverkas av många faktorer och att 

undersökningen därmed bör innehålla fler än en oberoende variabel. Eftersom en 

multivariat analys används när man vill se på relationen mellan ett flertal oberoende 

variabler och en beroende variabel, (Muijs, 2004) och avhandlingens studie ämnar 

undersöka förhållandet mellan marknadsvärde och kapitalstruktur i olika skeden av 

företagets livscykel är en multivariat regressionsanalys lämplig som analysmetod. 

Studiens samtliga variabler är kvantitativa och numeriska och därmed är en 

regressionsanalys passande för att undersöka orsakssambandet mellan variablerna. En 

regressionsanalys avser att visa effekten av en eller flera oberoende variabler på en 

beroende variabel (Muijs, 2004). Det finns bivariata regressionsmodeller, vilket innebär 

att relationen mellan en beroende variabel (y) och en oberoende variabel (x) undersöks 
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och multivariata regressionsmodeller vilket betyder att undersöker effekten av en eller 

flera oberoende variabler (x1, x2, x3…) på en beroende variabel (y) samtidigt (Muijs, 

2004). Utöver de oberoende variablerna i en multivariat regressionsanalys kan man även 

utöka regressionen med kontrollvariabler för att kontrollera för andra variablers 

påverkan på huvudsambandet som undersöks (Muijs, 2004). Då regressionsmodellen 

körs i det statistiska analysprogrammet ”R” fås modellens intercept (β0), 

riktningskoefficienter för samtliga oberoende variabler (β1–βx), R square (R2), justerad 

R square samt ett beräknat p-värde för modellen. P-värdet i korrelationsanalyser 

berättar om förhållandet mellan den beroende och de oberoende variablerna är 

statistiskt signifikant, det vill säga hur troligt det är att det visade sambandet skulle 

finnas i undersökningens urval trots att det inte finns något samband i populationen 

(Muijs, 2004). Utöver att ta reda på om de variabler som finns i modellen har ett 

signifikant samband med den beroende variabeln är det även viktigt att se om samtliga 

oberoende variabler sammantaget förklarar förändringen i den beroende variabeln, det 

här ses via R2 (Muijs, 2004). R2 är ett mått på förklaringskraften hos den oberoende 

variabeln och berätta hur stor andel av variationen i y som förklaras av x (Muijs, 2004). 

Justerad R2 är relaterat till R2 och är ett mått på förklaringskraften som beaktar att 

regressionsanalysen endast görs på ett sampel och inte på hela populationen (Muijs, 

2004). Justerad R2 omvandlar R2 nedåt för att ge ett mått på hur väl modellen speglar 

den verkliga populationen, justerad R2 tar även hänsyn till att det finns flera än en 

oberoende variabel i regressionsmodellen (Muijs, 2004). Både R2 och justerad R2 ger en 

förklarad varians mellan 0–1, ju högre värde, desto starkare förklaringskraft (Muijs, 

2004). 

För att tolka resultaten som fåtts ur analysprogrammet kommer justerad R2 analyseras 

för förklarad varians och p-värdet för samtliga oberoende och kontroll variabler för att 

analysera deras statistiska signifikansnivå. Givet att variablerna är signifikanta kommer 

vidare deras riktningskoefficienter undersökas. För att avgöra hur stabila den empiriska 

studiens resultat är genomförs även en känslighetsanalys. En känslighetsanalys är en 

metod för att mäta hur mycket enskilda variabler påverkar undersökningens resultat 

(Wallén, 2012). Genom att utföra en känslighetsanalys kan man bedöma om marginella 

förändringar i de oberoende variablerna har en signifikant inverkan på resultatet 

(Wallén, 2012). 
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4.3 Variabler och presentation av modell 

För att testa om hypoteserna som formulerades i kapitel tre håller utförs en multipel 

linjär regression. En multipel linjär regression undersöker om det finns ett statistiskt 

samband mellan en beroende variabel (y) och en eller flera oberoende variabler (x1, x2, 

x3…) (Muijs, 2004). I detta stycke presenteras modellens variabler och avslutningsvis 

föreställs undersökningens regressionsmodeller. Undersökningen består av en primär 

regressionsmodell som undersöker sambandet mellan marknadsvärdet och 

kapitalstruktur, en regressionsmodell med interaktionsvariabler som undersöker 

sambandsvariatonen mellan livscykelfaserna samt en tilläggsregressionsmodell som 

undersöker sambandet mellan kapitalstruktur och företagets prestation mätt i Tobin’s 

Q. 

4.3.1 Beroende variabel 

För att mäta sambandet mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde används 

market-to-book nyckeltalet som mått på marknadsvärde och som beroende variabel i 

regressionsmodellen. Market-to-book anger relationen mellan företagets börsvärde och 

dess bokförda egna kapital (Chen & Zhao, 2006) och är ett mått på framtidsförväntan. 

Börsvärde (eng. market capitalization) fås genom att multiplicera samtliga av företagets 

utestående aktier med den aktuella aktiekursen. Börsvärde används för att avgöra ett 

företags storlek samt för att förstå deras totala marknadsvärde. Eftersom ett börsnoterat 

bolags aktiekurs ständigt förändras, varierar även börsvärdet i enlighet med aktiekursen. 

För att beakta denna fluktuation i undersökningen granskas endast företagens börsvärde 

vid bokslutstidpunkten, motiveringen till detta är att den finansiella data från 

balansräkningen som undersöks i studie även är en ögonblicksbild över situationen vid 

räkenskapsperiodens slut. Eftersom börsen inte varit öppen för samtliga företag i 

samplet på bokslutsdagen beräknades börsvärdet enligt följande: 

Börsvärde = den senaste aktiekursen under sista månaden av räkenskapsperioden * 

antal utestående aktier på bokslutsdagen 

Regressionsmodellens beroende variabel market-to-book indexet vilket är ett finansiellt 

värderingsmått som används för att analysera ett företags aktuella marknadsvärde i 

förhållande till dess bokförda värde (Chen & Zhao, 2006). Detta nyckeltal har valt som 

beroende variabel eftersom nyckeltalet ger en indikation om företaget tillväxt 

möjligheter (Chen & Zhao, 2006) och är direkt jämförbart med skuldsättningsgraden 
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som används som oberoende variabel. Market-to-book nyckeltalet beräknas enligt 

följande formel i denna avhandling:   

 

4.3.2 Oberoende variabler 

Som oberoende variabler används företagets kapitalstruktur och företagets fas i 

företagets livscykel. Som mått för kapitalstruktur används skuldsättningsgrad, vilket är 

ett mått som anger skuldernas proportion till det egna kapitalet (Skärvad & Olsson, 

2014). Skuldsättningsgraden beräknas förenklat som företagets totala skulder delat med 

företagets totala eget kapital. Skuldsättningsgraden är ett mått på kapitalstyrka och är 

starkt anknuten till företagets soliditet vilket är ett mått som anger företagets långsiktiga 

betalningsförmåga och företagets resistens mot konkurs (Skärvad & Olsson, 2014). 

Soliditet anges som eget kapital genom totalt kapital och visar hur stor andel av 

verksamheten som finansierats med eget kapital, desto högre soliditet desto bättre 

(Skärvad & Olsson, 2014). Då skuldsättningsgraden stiger, sjunker soliditeten eftersom 

skuldernas storlek i förhållande till eget kapital ökar. För att undvika multikollinearitet, 

det vill säga att två eller flera oberoende variabler är starkt korrelerade med varandra 

(Muijs, 2004), kommer endast skuldsättningsgrad användas som mått på 

kapitalstruktur i undersökningens regressionsmodell. Om multikollinearitet 

förekommer i regressionsmodellen de korrelerade oberoende variablernas effekt på den 

beroende variabeln bli svårtolkat (Muijs, 2004). Skuldsättningsgrad har beräknats enligt 

följande formel i denna avhandling: 

 

Då avhandlingens syfte är att undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och 

företagets marknadsvärde i olika skeden av företagets livscykel har bolagets stadium av 

företagets livscykel valts som andra oberoende variabel. Som togs upp i kapitel tre finns 

det fem faser i företagets livscykel: (1) introduktionsfasen, (2) tillväxtfasen, (3) 

mognadsfasen, (4) utslagningsfasen och (5) nedgångsfasen. För att kunna undersöka om 

det finns skillnader mellan kapitalstrukturens och marknadsvärdets samband i de olika 

faserna av företagets livscykel, måste undersökningens insamlade data först sorteras och 

urvalets företags livscykelfas fastställas. För att fastställa i vilken fas företagen i 

datasamplet befinner sig användas Dickinsons (2011) kassaflödesbaserade 

Börsvärde

Eget kapital
Market-to-book =

Totalt främmande kapital 

Eget kapital
Skuldsättningsgrad =
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livscykelklassificeringsmodell som diskuterades i kapitel tre avsnitt sex. Genom att 

granska kassaflödesmönster från den operativa verksamheten samt finansierings- och 

investeringsverksamheten sorteras företagen i undersökningens data manuellt upp i de 

fem olika livscykelfaserna, tabell 1 på sid 29 åskådliggör sambandet mellan företagets 

kassaflöden och företagets livscykel. Livscykelfasen är uppdelad i fem olika oberoende 

variabler, en för varje fas, vidare kommer dessa variabler omvandlas till 

dummyvariabler. Dummyvariabler innebär att variablerna inte har en inneboende 

rangordning utan att de endast har en egenskap (Muijs, 2004). Livscykelfas-variablerna 

har endast två möjliga värden ”0” eller ”1”. Då livscykelvariabeln har värdet ”1” besitter 

variabeln den egenskap man är intresserad av, i detta fall en specifik livscykelfas. Endast 

en av de fem livscykelvariablerna kan besitta värdet ”1” åt gången, resten av 

livscykelvariablerna har värdet ”0”. 

4.3.3 Kontrollvariabler 

Som nämndes i föregående avsnitt kommer avhandlingens undersökning bestå av en 

multivariat regressionsanalys och utöver den beroende och de oberoende variablerna 

tilläggs även kontrollvariabler i regressionsmodellen. Om relevanta kontrollvariabler 

inte inkluderas i en regressionsmodell finns det en risk att det samband som undersöks 

verkar mera negativt eller mer positivt än det verkligen är (Muijs, 2004). Genom att 

använda flera oberoende variabler i regressionsmodellen kan man tydligt kontrollera för 

deras effekter på den beroende variabeln och minskar risken att dra felaktiga slutsatser 

angående det samband man i huvudsak undersöker. Argumentet för kontrollvariabler är 

bland annat för att utesluta samband som tycks finnas mellan den beroende variabeln 

och den oberoende variabeln, men där det i själv verket är en tredje faktor som orsakar 

samvariationen (Muijs, 2004). Kontrollvariabler i denna avhandling består av faktorer 

som kan antas ha påverkan på företagets kapitalstruktur eller en direkt eller indirekt 

påverkan på sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet. 

Enligt tidigare forskning finns det ett antal faktorer som har en inverkan på företagets 

kapitalstruktur, de här diskuterades i kapitel två, för att kontrollera för dessa faktorers 

effekt på sambandet mellan företagets kapitalstruktur och marknadsvärde tas dessa med 

som kontrollvariabler i regressionsanalysen. För att undvika att dra felaktiga slutsatser 

samt för att stärka validiteten tas näringsgren, år och storlek med som kontrollvariabler 

i regressionsmodellen. Validitet innebär att undersökningen mäter det den har som 

avsikt att mäta (Wallén, 2012). Då näringsgren (totalt 10 olika) tas med som 

kontrollvariabel kan effekter kontrolleras för som kommer från skillnader mellan 



40 
  

kapitalintensiva branscher och icke kapitalintensiva branscher. Som nämnts är en av de 

viktigaste determinanterna för kapitalstruktur tillgångsbehov och tillgångstyp (Hall, 

Hutchinson & Michaelas, 2000), och då näringsgren har en indirekt påverkan på 

företagets behov av tillgångar (Myers, 1984), är det viktigt att ta med näringsgren i 

regressionsanalysen för att kontrollera för dess påverkan på sambandet mellan 

kapitalstruktur och företagets marknadsvärde. På samma vis som för livscykelfaserna 

betecknas näringsgren som en dummyvariabel. Nedan är en sammanställning över 

samplets näringsgrenar grupperade från A–J med hjälp av en tvåsiffrig SIC-kod. SIC-

kod beskrivning plockad från NC State University:s hemsida (2020).  

 Sammanställning över samplets näringsgrenar 

 

Från sammanställningen i tabell 3 kan utläsas att största delen av företagen i samplet 

hör till tillverknings- och serviceindustrin. Totalt 65,8 procent av samplet hör till dessa 

industrier, minst observationer fanns bland näringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och 

fiske samt statlig administration, detta är logiskt då företag i dessa branscher sällan är 

börsnoterade. Även grupp H är relativ liten i samplet då företag inom finansiering och 

försäkringsbranschen filtrerats bort på grund av att deras kapitalstruktur och 

verksamhet skiljer sig från resterande branscher och därmed kan medföra missvisande 

resultat i undersökningen. 

 

Företagets storlek och tillväxt har även visats har en påverkan på både företagets 

kapitalstruktur (Hall, Hutchinson & Michaelas, 2000) och företagets marknadsvärde 

(Mueller, 1972) och därför togs även företagets storlek med som kontrollvariabel. Som 

mått på företagets storlek har omsättning valts eftersom omsättningen kan ha en 

signifikant effekt både på utvecklingen av företagets markandsvärde och dess 

kapitalstruktur. För att skapa likartade varabler som market-to-book och 

Grupp SIC-kod Näringsgren
Antal 

observationer

A 1-9 Jordbruk, skogsbruk och fiske 6

B 10-14 Utvinning av material 778

C 15-17 Byggverksamhet 246

D 20-39 Tillverkning 2521

E 40-49 Transport, kommunikation och försörjning av el, gas, värme, kyla och vatten 561

F 50-51 Grosshandel 245

G 52-59 Detaljhandel 624

H 60-67 Försäkrings- och fastighetsverksamhet 37

I 70-89 Service 2331

J 90-99 Statlig administration 22

Totalt: 7371
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skuldsättningsgrad används omsättning i förhållande till eget kapital som mått på 

storleken i denna undersökning.  Företagets storlek kan även mätas i marknadsvärde 

men då markandsvärde är en del av studiens undersökningsobjekt kunde denna 

variabeln inte användas som mått på företagets storlek. Den tredje och sista 

kontrollvariabeln som tagits med i regressions analysen är år. Genom att ta hänsyn till 

år i analysen kan även effekten av eventuella konjunkturförändringar kontrolleras för. 

Liksom med livscykelfas och näringsgren kommer även årtal att vara dummyvaribler i 

regressionsmodellen. 

Avhandlingens undersökning innehåller som känt ett tilläggstest för såväl kontroll av 

robusthet samt att mäta sambandet mellan företagets prestation och kapitalstruktur 

under olika faser av företagets livscykel. I tilläggstestet kommer Tobin’s Q att användas 

som prestationsmått. Regressionsmodellen kommer att vara uppbyggd på samma vis 

som den primära regressionsmodellen, dock kommer Tobin’s Q stå som beroende 

variabel i stället för market-to-book. Detta tilläggstest är motiverat då market-to-book 

måttet och Tobin’s Q är jämförelsevis lika. Samtliga oberoende variabler och 

kontrollvariabler är i enhetlig med den ursprungliga regressionsmodellen. Tobin’s Q är 

ett marknadsbaserat lönsamhetsmått och har valts till beroende variabel i denna 

undersökning för att ge en annan infallsblick i forskningen kring sambandet mellan 

lönsamhet och kapitalstruktur. I tidigare forskning kring sambandet mellan 

kapitalstruktur och lönsamhet har främst omsättning och resultat använts som mått på 

lönsamhet (Fama & French, 1998; Hall, Hutchinson & Michaelas, 2000; Pandey, 2004; 

Abor, 2005; Cho & Pucik, 2005; Gil, Biger & Mathur, 2011). 

4.3.4 Regressionsmodeller 

Sammanfattningsvis för att besvara avhandlingens forskningsfråga och för att testa den 

formulerade hypotesen utförs en multipel linjär regression och en regression med 

interaktionsvariabler (mognadsfas som referensgrupp). Regressionsmodellens beroende 

variabel är market-to-book och dess oberoende variabler är skuldsättningsgrad och fas i 

företagets livscykel. För att förhindra felaktiga slutsatser samt för att stärka validiteten 

tas näringsgren, storlek och årtal med som kontrollvariabler i regressionsanalysen. En 

skild regressionsanalys per livscykelfas kommer att göras för att bestämma sambandet 

mellan variablerna. Tilläggstestets beroende variabel är Tobin’s Q, samma oberoende 

variabler och kontrollvariabler som används i den primära regressionsmodellen använd 

även i regressionsmodellen för tilläggstestet. Undersökningen regressionsmodeller 

presenteras nedan: 
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Den primära regressionsmodell (en per livscykelfas): 

Marknadsvärde (market-to-book) = β0 + β1skuldsgr + livscykelfasdummy + β2omsättning/ek + 

näringsgrensvariabler + årsvariabler + u 

Regressionsmodell med interaktionsvariabler: 

Marknadsvärde (market-to-book) = β0 + β1skuldsgr + β2intro:skuldsgr + β3tillväxt:skuldsgr + 

β4utslags:skuldsgr + β5nedgångs:skuldsgr + intro + tillväxt + utslags +nedgångs 

Tilläggstestets regressionsmodell (en per livscykelfas): 

Prestation (Tobin’s Q) = β0 + β1skuldsgr + livscykelfasdummy + β2omsättning/ek + 

näringsgrensvariabler + årsvariabler + u 

Regressionsmodellens felterm betecknas ”u”, feltermen symboliserar allt utom 

oberoende variablerna (x1, x2, x3…) som påverkan den beroende variabeln (y). Faktorerna 

i feltermen kan inte kontrolleras för. Väntevärdet i feltermens variabler antas vara noll 

samt att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan feltermen och den 

oberoende variablerna. 

4.4 Avgränsningar och datainsamling 

För att svara på avhandlingens syfte utfördes empirisk arbete i form av en multipel 

regressionsanalys. Avhandlingens syfte är att undersöka sambandet och 

sambandsvariationen mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde bland 

brittiska börsnoterade företag i olika stadier av företagets livscykel. Undersökningen har 

avgränsats till brittiska bolag som är noterade på London Stock Exchange (LSE), vilket 

är en aktiebörs etablerad i London, Storbritannien. Skälet till denna avgränsning är 

främst tillgänglighet av data samt för att eliminera lagstiftningens inverkan på 

undersökningens resultat. Då lagstiftning skiljer sig från land till land kan denna faktor 

bidra till att felaktiga slutsatser dras, därmed fokuserar studien endast på ett land för att 

undvika dessa eventuella felaktigheter. Då undersökningen avgränsas till endast 

Storbritannien behövs inte lagar beaktas vid analys av undersökningens resultat. Inom 

kvantitativ forskning är avsikten att utifrån ett studerat sampel kunna generalisera 

resultaten till en hel population och därför spelar urvalet en stor roll (Muijs, 2004). För 

att göra avhandlingens resultat så generaliserbart som möjligt genomfördes en 

totalundersökning på brittiska börsnoterade bolag i Storbritannien, totalundersökning 

är en statistisk undersökning där hela populationen undersöks. Genom att undersöka 

samtliga brittiska börsnoterade bolag på London Stock Exchange (LSE) kan det med stor 

sannolikheter dras slutsatser om relationen mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet 
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bland brittiska börsnoterade bolag i olika stadier av företagets livscykel. Dock kommer 

resultatet inte vara generaliserbart på brittiska icke-börsnoterade bolag och inte heller 

på företag från övriga länder. 

Vidare avgränsas studien även beträffande tidsperiod. Samplet kommer att basera sig på 

en tidsspann på tio år från 2010 till 2019. Motiveringen till att denna tidsperiod har valt 

är att avhandlingen ämnar undersöka den aktuella situationen gällande sambandet 

mellan kapitalstruktur och marknadsvärde. År 2020 har valts bort eftersom 

undersökningen baserar sig på finansiella siffror och den sekundära data som kommer 

att användas för studien har inte ännu registrerats för år 2020. På basen av den 

teoretiska referensramen antages att ett företag förflyttar sig från ett livscykelstadium 

till ett annat över en längre tid. Detta motiverar till att se på en längre tidsperiod för att 

få större täckning över relationen mellan de den beroende variabeln och den oberoende 

variabeln under olika skeden i företagets livscykel. Om studien endast skulle fokusera på 

några år kunde konsekvensen vara att majoriteten av företagen i samplet och 

populationen skulle befinna sig i samma livscykelfas under samtliga år som undersöks, 

det vill säga att det inte skulle finnas någon större förändring i det specifika företagets 

livscykelstadie, för att eliminera denna aspekt har en tidsperiod på tio år valts. År tas 

även med som kontrollvariabel i regressionsanalysen för att minska risken för att dra 

felaktiga slutsatser om huvudsambandet. När år tas med som kontrollvariabel i 

regressionsanalysen beaktas konjunkturskillnader mellan åren som kan ha en effekt på 

undersökningens resultat.  

4.4.1 Datainsamling 

Datamaterialet för undersökningen består av sekundärdata som plockas från databasen 

Compustat – Capital IQ (via Wharton). Compustat – Capital IQ är en global databas som 

innehåller detaljerad finansiell information om publika företag i över 80 länder runt om 

i världen (WRDS, 2020). Den data som behövs för att besvara avhandlingens 

forskningsfråga är främst bosklutsdata, finansiella nyckeltal och information kring 

företagets kassaflöden. Datan plockas från databasen Compustat – Capital IQ och 

sorteras sedan i statistikprogrammet ”R” för att bereda inför regressionsanalysen. Den 

finansiella datan hämtades 25 november 2020. Då undersökningen endast ämnar 

undersöka brittiska börsnoterade företag valdes datan på basen av företagets landskod, 

endast företag som tillhörde ISO-koden ”GBR” valdes. ”GBR” är landskoden för 

Storbritannien. Avgränsningar gällande näringsgren gjordes även i detta skede då 

företag inom finansiella industrin valdes bort från samplet, motiveringen till valet är att 
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finansieringsinstitutens och försäkringsbolagens kapitalstruktur och verksamhet skiljer 

sig från majoriteten av företagen och därmed kan medföra missvisande resultat i 

undersökningen. All data som behövdes till undersökningen plockades ur Compustat – 

Capital IQ. För att få information angående företagets marknadsvärdet togs data för 

dagligt aktiepris och utestående aktier vid bokslutstidpunkten ner. Endast företagets 

aktiekurs på den primära marknaden beaktades. Efter urgallringen bestod samplet av 

7852 observationer. För att säkerställa datans realitet utfördes en stickprovsgranskning 

på 10 företag från samplet där datan avstämdes mot företagens offentliga bokslut, inga 

felaktigheter noterades. I följande avsnitt diskuteras det slutgiltiga datasamplet 

närmare. 

4.4.2 Sampel 

Efter insamlingen av de finansiella data som plockats från Compustat – Capital IQ 

bestod samplet av 7852 observationer. Datan bestod av börsnoterade brittiska bolag som 

varit aktiva under något av åren 2010–2019 samt vars rapporteringsvaluta är brittiska 

pund (GBP). Då inte alla företag i samplet varit aktiva under alla de år som granskas 

kommer antalet företag i populationen variera från år till år, då årsvariabeln endast är 

en kontrollvariabel har detta ingen väsentlig inverkan på resultatet. Totalt 481 

observationer filtrerades bort från urvalet då väsentlig finansiell information saknades 

som avhandlingens undersökning fordrade. Av observationerna i populationen saknade 

365 företag data för investerings-, finansierings- och/eller operativa kassaflödet. Dessa 

företag togs därmed bort ur samplet eftersom kassaflödena är väsentliga för att avgöra 

var på företagets livscykel företagen befinner sig. För 116 företag i samplet fattades även 

data för marknadsvärde, dessa företag filtrerades bort ut urvalet. Efter uteslutningen av 

företag som saknade väsentlig finansiell data bestod samplet av 7371 observationer, 

uppdelat på 1170 olika företag. 

Bland regressionsmodellernas oberoende och beroende variabler noterades 

extremvärden som kunde ha en missvisande effekt på undersökningens resultat. Ett 

extremvärde är en observation i ett sampel som har ett betydligt avvikande värde mot 

majoriteten i samplet (Ghosh & Vogt, 2012). Det finns risk att extremvärden har uppstått 

på grund av fel, t.ex. mätningsfel, processfel eller överföringsfel (Ghosh & Vogt, 2012). 

För att kontrollera för dessa extremvärde utförs en winsorizering av market-to-book, 

Tobin’s Q och skuldsättningsgraden på en procents nivå. Att winsorizera innebär att man 

ersätter de värden i datasamplet som är mindre än den första percentilen (0,01) med den 

första percentilens värde och det som är större än den 99:e percentilen (0,99) med den 
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99:e percentilens värde (Ghosh & Vogt, 2012). Antagandet med winsorizering är att 

winsorizerad data bättre återspeglar hela populationen och ger ett mer representativt 

resultat (Ghosh & Vogt, 2012). Tabell 4 nedan åskådliggör samplets bortfall per fas i 

företagets livscykel. 

 Sammanställning över samplets bortfall 

 

Dickinsons livscykelklassificerings modell användes för att fastställa var på företagets 

livscykel företagen i samplet befann sig, se tabell 1 för modell över hur livscykelfaserna 

härletts. Som kan utläsas från sammanställningen i tabell 4 ovan hör största delen av 

företagen i samplet till mognadsfasen, totalt 43 procent. Denna uppdelning är att 

förväntas då mognadsfasen ofta ses som den längsta livscykelfasen. Att flest företag i 

samplet blivit klassificerad till mognadsfasen innebär att majoriteten av bolagen i 

samplet har ett positivt kassaflöde från operativa verksamheten men negativa 

kassaflöden från investerings- och finansieringsverksamheten. Minst antal av företagen 

i samplet befinner sig i utslagnings- och nedgångsfasen, endast nio procent respektive 

åtta procent av bolagen befann sig i de här faserna av företagets livscykel. Kring 16 

procent av företagen i samplet hade ett positivt investeringskassaflöde, detta innebär att 

de säljer mer tillgångar än de köper in. Grov 42 procent av företagen har ett positivt 

kassaflöde från finansieringsverksamheten och 66 procent har ett positivt kassaflöde 

från den operativa verksamheten. I tabell 5 på nästa sida är illustrerat samplets 

uppdelning per livscykelfas och år. 

 

 

 

 

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång Totalt

Ursprunglig data 7852

Bortfall:

Saknar data för 

kassaflöden
-365

Saknar data för 

marknadsvärde
-31 -18 -29 -15 -23 -116

Slutligt sampel 1665 1343 3154 639 570 7371

Procent av totala samplet 23 % 18 % 43 % 9 % 8 % 100 %
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 Sampel fördelat över livscykelfas och år 

 

Från tabell 5 ovan kan utläsas att samplets fördelning över åren är jämförelsevis jämn, 

endast år 2010 och 2019 har ett lägre antal observationer än övriga år dock är detta inget 

som har väsentlig påverkan på undersökningens resultat då årtal endast är en 

kontrollvariabel i regressionsmodellen. Fördelningen av företag per livscykelfas följer 

samma mönster från år till år. För samtliga år som undersöks är huvudparten av 

företagen i mognadsfasen, näst största livscykelfasen i samplet per år är 

introduktionsfasen och tredje största är tillväxtfasen. 

Sammanfattningsvis, detta kapitel har ämnat beskriva och motivera metodval och 

analysmetod samt presentera det datamaterial som kommer att analyseras i den 

empiriska undersökningen. En kvantitativ forskningsmetod och en deduktiv 

forskningsansats har använts för undersökningen som utförts. Med hjälp av en multipel 

regressionsmodell testas hypoteserna som formulerats i kapitel tre. Det slutgiltiga 

datamaterialet som använts består av 7371 observationer vilka analyseras statistiskt 

genom den multipla regressionsmodellen vilken behandlas i statistikprogrammet ”R”. 

Med utgångspunkt från metodbeskrivningen analyseras i följande kapitel 

regressionsmodellernas resultat avslutningsvis presenteras avhandlingens empiriska 

resultat. 

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång Totalt

2010 127 93 313 51 49 633 9 %

2011 186 159 350 80 72 847 11 %

2012 159 131 359 65 74 788 11 %

2013 171 138 336 65 70 780 11 %

2014 195 151 343 61 61 811 11 %

2015 179 155 314 67 54 769 10 %

2016 173 149 325 66 53 766 10 %

2017 186 150 314 65 43 758 10 %

2018 167 142 295 69 58 731 10 %

2019 122 75 205 50 36 488 7 %

Slutligt sampel 1665 1343 3154 639 570 7371 100 %
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5 RESULTAT 

I detta kapitel presenteras och analyseras undersökningens resultat. Inledningsvis 

presenteras de beroende och oberoende variablernas deskriptiva statistik, vidare läggs 

regressionsmodellernas statistiska resultat fram och avslutningsvis fastställs studiens 

resultat. Utifrån avhandlingens teoretiska referensram och metodbeskrivning ämnar 

den empiriska forskningsuppgiften besvara avhandlingens forskningsfrågor och syfte. 

5.1 Deskriptiv statistik 

Som framlades i kapitel 4 består studiens datasampel av 7371 observationer uppdelade 

på 1170 olika företag. Inom detta datasampel existerade extremvärden på såväl de 

beroende variablerna som på den oberoende variabeln. För att utesluta extremvärdena 

från samplet beslöts att winsorizera datamaterialet med en percentils noggrannhet. För 

att sammanfatta datamaterialet på ett överskådligt vis presenterar tabell 6 nedan 

värdena på de beroende variablerna samt den oberoende variabel före och efter 

winsorizeringen. 

 Deskriptiv statistik 

 

Tabell 6 ovan visar att market-to-book indexets medelvärde är 3,86 (winsorizerat 2,95) 

och medianen är 1,82, detta betyder på att företagen i undersökningens sampel i 

medeltal har högre marknadsvärde än deras bokförda värde vilket tyder på att företagen 

tillgångar genererar vinster under tidsperioden som studeras och att marknaden därmed 

har en stark framtidstro för bolagen. Som mått på kapitalstruktur används 

skuldsättningsgrad vilket visar förhållandet mellan totala skulder och företagets egna 

kapital. Skuldsättningsgraden i samplet har ett medelvärde om 2,69 (winsorizerat 1,28) 

och medianen är 0,74 vilket tolkas som att företagen i samplet i medeltal har 2,69 gånger 

mera skulder än eget kapital under tidsperioden som undersöks. Som mått på prestation 

och lönsamhet används Tobin’s Q vilket är ett marknadsbaserat mått som visar 

företagets marknadsvärde i förhållandet till tillgångnas återanskaffningsvärde. Tobin’s 

Medelvärde
Standard-

avvikelse
Min Median Max

Market-to-book 3,860 37,136 -883,805 1,821 1617,113

Winsorizerad market-to-book 2,951 4,919 -12,729 1,821 32,498

Skuldsättningsgrad 2,689 128,792 -1201,147 0,736 10919,667

Winsorizerad skuldsättningsgrad 1,278 2,980 -8,981 0,736 19,920

Tobin’s Q 2,389 4,694 0,100 1,467 162,351

Winsorizerad Tobin’s Q 2,186 2,357 0,427 1,467 16,714
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Q indexet kalkylerades enligt WRDS anvisningar2 (WRDS, 2020). Som kan utläsas från 

tabell 6 är medelvärdet för Tobin’s Q 2,39 (winsorizerat 2,186) och medianen är 1,47 

vilket berättar att företagen i samplet i medeltal är övervärderat då marknadsvärdet är 

högre än tillgångarnas återanskaffningsvärde. I den regressionsanalys som används för 

att undersöka förhållandet mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde samt 

kapitalstruktur och prestation (Tobin’s Q) kommer de winsorizerade värdena att 

användas. För att även granska sambandets linjärhet mellan kapitalstruktur och 

marknadsvärde kommer en känslighetsanalys att utföras. I känslighetsanalysen 

undersöks förhållandet mellan den oberoende och den beroende variabeln bland de 10 

procent av företagen i samplet med högst skuldsättningsgrad. 

En annan effekt av winsorizeringen var att standardavvikelserna kraftigt sjönk för 

market-to-book och skuldsättningsgraden i samplet på grund av extremvärdena. 

Standardavvikelsen är ett mått på värdenas spridning runt medelvärdet. Ju lägre 

standardavvikelsen är desto mindre spridning i samplet (Muijs, 2004). Exempelvis gick 

skuldsättningsgradens standardavvikelse ned från 128,79 till 2,98 efter korrigeringen av 

extremvärdena. Tabell 7 nedan är sammanställning av den oberoende och den beroende 

variabelns deskriptiva statistik per livscykelfas efter winsorizeringen. 

 Deskriptiv statistik per livscykelfas 

 

 
2 Tobin’s Q = (AT + (CSHO ∗ PRCC_F) – CEQ)/AT. 
AT = tillgångar, CSHO = utestående aktier, PRCC_F = årligt aktiepris, CEQ = eget kapital 

Skuldsättningsgrad

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång

Medelvärde 0,629 1,491 1,541 1,707 0,907

Standardavvikelse 2,956 2,950 2,888 4,330 2,874

Min -10,352 -11,761 -7,203 -7,563 -5,471

Median 0,241 1,011 0,904 0,534 0,237

Max 19,178 18,298 20,525 32,906 21,821

Market-to-book

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång

Medelvärde 3,073 2,658 3,090 2,217 3,808

Standardavvikelse 8,117 3,374 3,961 4,838 8,428

Min -26,654 -12,729 -4,488 -17,607 -7,700

Median 1,754 2,026 1,963 1,277 1,500

Max 56,549 18,770 26,137 29,656 58,888
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Från tabell 7 kan utläsas att bland företagen i utslagningsfasen är skuldsättningsgradens 

medelvärde högst och marknadsvärdet som lägst. Detta kan bero på att 

utvecklingsmöjligheterna minskar i utslagningsfasen och att företagets marknadsandel 

minskar på grund av förändrad efterfrågan. De vinster som genereras i utslagningsfasen 

delas i större utsträckning ut i dividend. I tillväxtfasen och mognadsfasen är den 

winsorizerade medianen för marknadsvärdet och skuldsättningsgraden som högst. Detta 

följer teorin och tyder på att företagen gör stora investeringar och att marknaden har 

höga förväntningar på bolagen i tillväxt- och mognadsfasen. I följande stycke kommer 

regressionsanalyser utföras på datan som presenterats ovan för att undersöka 

sambandet mellan marknadsvärdet och kapitalstrukturen, avslutningsvis dras slutsatser 

kring det empiriska resultat som presenteras. 

5.2 Empiriskt resultat 

För att besvara forskningsfrågorna och testa de hypoteser som formulerats utifrån den 

teoretiska referensram, utförs en multipel linjär regressionsanalys med och utan 

interaktionsvariabler. Undersökningen ämnar svara på om det finns ett samband mellan 

företagets kapitalstruktur och dess marknadsvärde i någon fas av företagets livscykel 

samt och detta samband varierar mellan faserna. För att undersöka sambandet 

utformades ett antal regressionsmodeller som presenterades i kapitel fyra på sida 42. 

5.2.1 Samband mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet 

För att först fastställa om kapitalstruktur har ett samband med företagets 

marknadsvärde kördes en regressionsanalys per livscykelfas utan kontrollvariabler, se 

regressionsresultat i bilaga 1–5 samt sammanställning i tabell 8 nedan. 

 Regressionsresultat utan kontrollvariabler (per livscykelfas) 

Regressionsanalyserna visade att skuldsättningsgraden var statistiskt signifikant i 

förhållande till företagets market-to-book i samtliga av företagets livscykelfaser. 

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång

Observationer 1665 1343 3154 639 570

Konstant (β0) 2,2 1,546 1,747 1,162 2,413

Riktningskoefficient (β1) 1,157*** 0,788*** 0,882*** 0,732*** 1,117***

P-värde (β1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

R2 0,345 0,333 0,327 0,277 0,243

Justerad R2 0,345 0,333 0,326 0,275 0,242

Signif. koder:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01  ‘*’ 0.05 ‘.’

Market-to-book = β0+ β1skuldsättningsgrad (per livscykelfas)



50 
  

Skuldsättningsgradens p-värdet för samtliga regressionsanalyser var mindre än 0,01 

vilket berättar att det med 99 procents säkerhet finns ett samband mellan 

skuldsättningsgraden och market-to-book. Resultatet visar att sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och market-to-book är positivt i alla livscykelfaser, d.v.s. då 

skuldsättningsgraden ökar tenderar även market-to-book indexet öka. Att sambandet är 

positivt är väntat då skuldsättning i sig inte behöver vara negativt, ökad skuldsättning 

kan tyda på ökade investeringar och förnyelse av verksamheten. Den givna konstanten 

berättar hur stort market-to-book indexet är då skuldsättningsgraden är noll. Effekterna 

av livscykelfaserna är även integrerad regressionsmodellens intercept.   

Vidare berättar riktningskoefficienten indirekt att sambandet mellan skulder och 

marknadsvärde är positivt då både den beroende och den oberoende variabeln är mått i 

förhållande till eget kapital. Riktningskoefficienternas storlek varierar från livscykelfas 

till livscykelfas vilken indikerar företagets livscykel har en inverkan på att sambandet 

mellan skuldsättningsgrad och market-to-book. Från resultatet kan utläsas att 

sambandet mellan den oberoende och den beroende variabeln är som starkast i 

introduktionsfasen, här är skuldsättningsgradens riktningskoefficient 1,16. Market-to-

book indexet är ett mått på framtida förväntan och att företaget lyfter externt kapital i 

introduktionsfasen tycks stärka marknadens förväntningarna på bolaget. I 

introduktionsfasen lyft stora skulder för att finansiera uppstarten av bolaget och då 

externt kapital är grundläggande för ett nystartat företag kan man förstå att marknaden 

inte reagerar negativt på att ett bolag lyfter kapital i introduktionsfasen. Från 

introduktionsfasen till tillväxtfasen sjunker dock sambandet mellan de två variablerna. I 

tillväxtfasen ökar marknadsvärdet endast med 0,78 så skuldsättningsgraden ökar med 

1. Från tillväxtfasen till mognadsfasen ökar sambandet igen en aning men sambandet 

går igen ner till utslagningsfasen. Sambandet mellan marknadsvärde och skuldsättning 

är även starkt i nedgångsfasen, detta kan bero på att företag i nedgångsfasen gör 

investeringar för att förnya sig och/eller för att överleva på marknaden. Och att 

marknaden i sin tur reagerar positivt på dessa investeringar eftersom det är på tiden att 

bolaget utvecklas . Förklaringsgraden (R2) mellan skuldsättning och market-to-book är 

cirka 30,4 procent i medeltal, vilket är en relativt stark förklaringsgrad. Vid test av 

heteroskedasticitet noterades inga risker. 

Efter fastställandet av det signifikanta sambandet mellan kapitalstruktur och 

marknadsvärde i de olika livscykelfaserna byggdes regressionsmodellen på med 

kontrollvariablerna årtalsdummyn, näringsgrensdummyn och prestationsmåttet 
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omsättning genom eget kapital. Detta görs för att testa första delen av är hypotes 1 (H1). 

Hypotes 1 testar om det finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets 

marknadsvärden, samt om detta samband varierar från livscykelfas till livscykelfas. Även 

här gjordes fem skilda regressionsanalyser, en regressionsanalys per livscykelfas. 

Regressionsanalysresultaten finns i bilaga 6–10 och en sammanställning av resultaten 

finns i tabell 9 nedan. 

 Regressionsresultat med kontrollvariabler (per livscykelfas) 

 

Vid jämförelse av tabell 8 och tabell 9 kan det utlösas att sambandsvariationen mellan 

den beroende- och den oberoende variabeln förändrades en aning mellan 

livscykelfaserna då kontrollvariabler tillades i modellen. Vidare kan man även se kan 

man se att förklaringsgraden ökade från 30,4 % (justerad R2) till 33,9 % i medeltal då 

kontrollvariabler lades till i regressionen. Skuldsättningsgraden visar fortfarande ett 

statistiskt signifikant positivt samband med market-to-book i samtliga livscykelfaser. 

Kontrollvariablerna var inte konsekvent signifikanta i alla livscykelfaser, dock har detta 

ingen påverkan på undersökningens resultat. Då p-värdet för skuldsättningsgraden är 

under 0,01 kan nollhypotesen förkastas vilket innebära att det sannolikt finns ett 

samband mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde. Med detta visar 

undersökningen att Modigliani och Miller irrelevansteori inte håller på en verklig 

marknad då kapitalstrukturen är relevant jämtemot marknadsvärdet.  Figur 6 på nästa 

sida illustrerar sambandet mellan market-to-book och skuldsättningsgrad över 

företagets livscykel. 

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång

Observationer 1665 1343 3154 639 570

Konstant (β0) 0,352 4,862 3,432 8,356 -0,262

Riktningskoefficient (β1) 1,165*** 0,737*** 0,886*** 0,721*** 1,403***

P-värde (β1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Kontroll för år Ja Ja Ja Ja Ja

Kontroll för oms/ek Ja Ja Ja Ja Ja

Kontroll för näringsgren Ja Ja Ja Ja Ja

R2 0,363 0,383 0,351 0,343 0,318

Justerad R2 0,355 0,374 0,348 0,323 0,294

Signif. koder:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01  ‘*’ 0.05 ‘.’

Market-to-book = β0 + β1skuldsgr + β2oms/ek + näringsgrensvariabler + årsvariabler (per 
livscykelfas)
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Figur 6 Sambandet mellan marknadsvärde och skuldsättningsgrad 

Från figur 6 kan man se att sambandet varierar mellan livscykelfaserna. Sambandet är 

som svagast i tillväxtfasen och utslagningsfasen och starkast i introduktionsfasen och 

nedgångsfasen. Tolkning och diskussion av resultatet görs grundligare i avsnitt 5.3. För 

att besvara den andra delen av hypotes 1, det vill säga om sambandet varierar mellan 

livscykelfaserna utfördes även en regressionsanalys med interaktionsvariabler. Utifrån 

det resultat som presenteras i tabell 8 och tabell 9 kan man anta att sambandet mellan 

variablerna varierar mellan olika faser, men är denna variation statistiskt signifikant? 

Detta undersöks i nästa avsnitt. 

5.2.2 Sambandets variation mellan livscykelfaserna 

I avsnittet ovan undersöktes om det fanns ett samband mellan kapitalstruktur och 

marknadsvärdet samt om detta samband är statistiskt signifikant. Utifrån resultatet kan 

det misstänkas att variablernas effekter varierar mellan livscykelfaserna. Genom att 

undersöka denna sambandsvariation ämnar undersökningen testa om studiens första 

nollhypotes kan förkastas eller inte. För att undersöka sambandet görs en 

regressionsanalys men interaktionseffektsvariabler mellan skuldsättningsgrad och 

livscykelfas. Detta berättar om sambandsvariationen mellan market-to-book och 

skuldsättningsgrad är statistiskt signifikant mellan olika livscykelfaser. 

För att bestämma vilken av livscykelfaserna som bör användas som referensgrupp 

gjordes en regressionsanalys med samtliga livscykelfaser och kontrollvariabler (se bilaga 

12). Genom att jämföra skuldsättningsgradens riktningskoefficient (0,939) i regression 

12 med riktningskoefficienterna i regressionerna 1-5 valdes mognadsfasen som 
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referensgrupp då dennes riktningskoefficient (0,886) (regression 8) skilde sig minst från 

riktningskoefficienten i regressionen där samtliga livscykelfaser var beaktade 

(regression 12). I mognadsfasen finns även flest företag i samplet. De oberoende 

variabler som används i modellen är skuldsättningsgrad och livscykelfas-dummyvariabel 

samt interaktionsvariabler mellan dessa två. I bilaga 11 finns resultatet för 

regressionsanalysen med interaktionsvariabler. Regressionsanalysens koefficienter 

tolkas enligt följande, koefficienten för ”skuldsgr_w” (0,882) berättar effekten av 

skuldsättningsgraden på market-to-book i mognadsfasen. Effekten av 

skuldsättningsgraden på marknadsvärdet i de övriga livscykelfaser anges av 

koefficienten för ”skuldsgr_w” + koefficienten för ”skuldsgr_w:livscykelfasX” (β2–β5). I 

tabell 10 nedan är en sammanställning över resultatet från regressionsanalysen med 

interaktionsvariabler. Notera att i denna regressionsmodell ingår inga kontrollvariabler. 

 Sambandsvariation mellan livscykelfaserna 

  

Med utgångspunkt från mognadsfasen kan från tabellen ovan läsas att variationen 

mellan livscykelfaserna är statistiskt signifikanta på en signifikansnivå om 0,01. 

Skillnaden mellan referensgruppen och tillväxtfasen är mindre signifikant men 

fortfarande signifikant på en 0,01 signifikansnivå. Vi kan med andra ord förkasta 

nollhypotesen för hypotes 1. Det finns ett statistiskt signifikant samband mellan 

skuldsättningsgrad och market-to-book och sambandsvariationen mellan 

livscykelfaserna är också statistiskt signifikanta på en 1 procents signifikansnivå. Då 

mognadsfasen är regressionens referensgrupp jämförs sambandet i de övriga 

Estimat
Standard-

avvikelse
T-värde P-värde

Intercept 1,747 0,082 21,424 < 2E-16 ***

skuldsgr_w 0,882 0,025 35,426 < 2E-16 ***

intro 0,453 0,130 3,473 0,001 ***

tillväxt -0,200 0,149 -1,342 0,180

utslag -0,585 0,194 -3,018 0,003 **

nedg 0,666 0,196 3,404 0,001 ***

skuldsgr_w:intro 0,275 0,042 6,556 0,000 ***

skuldsgr_w:tillväxt -0,094 0,045 -2,062 0,039 *

skuldsgr_w:utslag -0,150 0,053 -2,841 0,005 **

skuldsgr_w:nedg 0,235 0,066 3,564 0,000 ***

n= 7 37 1 R2: 0,320

Signif. koder:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01  ‘*’ 0.05 ‘.’ Justerad R2:0,320

Market-to-book = β0 + β1skuldsgr + β2intro:skuldsgr + β3tillväxt:skuldsgr + β4utslags:skuldsgr + 
β5nedgångs:skuldsgr + intro + tillväxt + utslags +nedgångs



54 
  

livscykelfaserna med sambandet i mognadsfasen. Sambandet mellan variablerna är 31,2 

procent starkare i introduktionsfasen än mognadsfasen, och 10,6 procent läger i 

tillväxtfasen än i mognadsfasen. I utslagningsfasen är sambandet enda ner till 17 procent 

lägre än i mognadsfasen och i nedgångsfasen ökar sambandet igen och då är sambandet 

26,6 procent starkare i nedgångsfasen än i mognadsfasen. Mellan två intilliggande faser 

är ökningen mellan utslagningsfasen och nedgångsfasen som starkast, sambandet ökar 

med 53 procent från utslagningsfasen till nedgångsfasen. En orsak till detta kan vara att 

många företag sammanslås eller köps upp i utslagningsfasen och att det därav inte ses 

som positivt att ett företag gör investeringar och lyfter mera lån medan det i 

nedgångsfasen kan ses som att företaget försöker utveckla sin verksamhet för att klara 

sig på marknaden då de lyfter mera lån. 

Det som kan konstateras från de presenterade regressionerna ovan (samt bilaga 1–12) är 

att det finns ett samband mellan kapitalstruktur och företagets marknadsvärde bland 

brittiska börsnoterade bolag samt att detta samband på en statistisk signifikant nivå 

varierar mellan livscykelfaserna. Sambandet mellan market-to-book och 

skuldsättningsgraden som visats från regressionerna är positivt och det varierar mellan 

0,721 till 1,403. Detta betyder att nollhypotesen för hypotes 1 kan förkastas. I följande 

stycke undersöks om det bevisade sambandet är linjärt eller om sambandet avtar då 

företagets skuldsättning uppnår en viss nivå. Enligt trade-off teorin som diskuterats i 

kapitel två är sambandet mellan marknadsvärde och skuldsättning inte linjärt. För att 

testa om sambandet förändras då skuldsättningsgraden uppnår en viss nivå görs ett 

känslighetstest på de tio procent av företagen i samplet med högst skuldsättningsgrad i 

nästa avsnitt. 

5.2.3 Sambandets förändring vid hög skuldsättning 

Enligt Modigliani och Millers proposition I (inkl. skatter) ökar företagets värde då 

skuldsättningsgraden ökar. För att testa denna proposition utförs en regression på de 10 

procent av företagen i samplet med högs skuldsättningsgrad (efter winsorizering på 1 

procentsnivå). Det kan antas att sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet 

inte är linjärt, vilket även trade-off teorin framlägger (Myers, 1984). Det som förväntas 

är att det positiva sambandet mellan market-to-book och skuldsättningsgrad minskar då 

företaget uppnår en viss nivå av skuldsättning. En regressionsanalys per livscykelfas 

inklusive kontrollvariabler har gjorts i enlighet med regressionerna 6–10. I bilaga 13–17 

finns regressionsresultaten för de företag med högst skuldsättning, dessa regressioner 
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används även som undersökningens känslighetsanalys. Nedan är en sammanställning av 

regressionerna 13–17:s resultat (tabell 11) 

  Samband mellan marknadsvärde och skuldsättning vid hög skuldsättning 

 

Vid jämförelse av tabell 9 (vilken visar sambandet mellan variablerna på hela samplet) 

och tabell 11 kan man se att sambandet mellan market-to-book och skuldsättningsgrad 

minskar då företaget uppnår en högre skuldsättning. I introduktionsfasen är sambandet 

mellan skuldsättning och market-to-book 25 procent svagare bland de tio procent av 

företagen som har högst skuldsättningsgran jämfört med sambandet som visats från hela 

samplet (från 1,165 → 0,878). I tillväxtfasen sjönk sambandet endast med en procent 

(från 0,737 → 0,726), det vill säga sambandet är nästintill oförändrat då man endast 

kollar på de företag med högst skuldsättningsgrad. I mognadsfasen sjönk sambandet 

med åtta procent (från 0,887 → 0,818) och i utslagningsfasen sjönk sambandet med 

upptill 56 procent (från 0,721 → 0,315), vilken var den största förändringen mellan hela 

samplets resultat och resultatet från de företag i samplet med högs skuldsättningsgrad. 

Avvikande i resultatet var att sambandet mellan den beroende och den oberoende 

variabeln ökade i nedgångsfasen med tio procent (från 1,403 → 1,538). Sambandet 

mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet var statistiskt signifikant på en procents nivå 

i samtliga livscykelfaser, analysen innehöll kontroll för år, omsättning genom eget 

kapital och näringsgren. I figur 7 är en påbyggnad av figur 6 för att illustrera 

förändringen i sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet vid hög 

skuldsättningsgrad. Den svarta linjen är riktningskoefficienten för skuldsättningsgrad 

för de tio procent av företagen i samplet med högst skuldsättningsgrad för respektive 

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång

Observationer 101 140 367 81 48

Konstant (β0) 10,688 3,985 6,196 -2,179 11,67

Riktningskoefficient (β1) 0,878*** 0,726*** 0,818*** 0,315*** 1,538***

P-värde (β1) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

Kontroll för år Ja Ja Ja Ja Ja

Kontroll för oms/ek Ja Ja Ja Ja Ja

Kontroll för näringsgren Ja Ja Ja Ja Ja

R2 0,407 0,488 0,285 0,701 0,791

Justerad R2 0,277 0,412 0,246 0,615 0,673

Signif. koder:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01  ‘*’ 0.05 ‘.’

Market-to-book = β0+ β1skuldsättningsgrad + β2oms/ek + näringsgrensvariabel + årsvariabel 
(per livscykelfas för 10 % största skuldsgr)
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livscykelfas. Den gråa linjen är en kopia av figur 6, det vill säga riktningskoefficienten för 

skuldsättningsgraden för hela samplet för respektive livscykelfas. 

 

Figur 7 Sambandets förändring vid hög skuldsättning 

Regressionsanalysens resultat visar att sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

market-to-book inte är linjärt, därmed kan Modigliani och Millers proposition förkastas. 

Då skuldsättningsgraden ökar sjunker sambandet mellan skuldsättningsgrad och 

market-to-book i fyra av fem livscykelfaser (inte nedgångsfasen). Sambandet är dock 

fortfarande positivt i alla livscykelfaser. Med denna undersökning kan man se att trade-

off teorin håller till viss mån. Trade-off teorin framhåller att skuldsättning har en positiv 

effekt på marknadsvärdet upp till en viss nivå, varvid sambandet övergår till att bli 

negativt. Avhandlingens undersökning visar att skuldsättning har en positiv effekt på 

marknadsvärdet upp till en viss nivå, och att då skuldsättningen blir för hög blir 

sambandet mellan variablerna mindre. Dock visar undersökningen inga negativa 

samband mellan variablerna vilket enligt trade-off teorin förekommer. 

5.2.4 Tilläggstest med Tobin’s Q 

För att bestämma och undersöka resultatets robusthet görs även ett tilläggstest där 

Tobin’s Q används som beroende variabel. Tobin’s Q är ett marknadsbaserat 

prestationsmått som berättar om företaget är under- eller övervärderat på marknaden i 

förhållande till dess bokförda värde. Genom att undersöka sambandet mellan Tobin’s Q 

och skuldsättningsgraden ämnar undersökningen se om nollhypotesen för hypotes två 

INTRO TILLVÄXT MOGNAD UTSLAG NEDGÅNG
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(H2) kan förkastas. Regressionsanalysen utförs som tidigare genom fem olika 

regressionsmodeller, en per livscykelfas inklusive kontrollvariabler. I tabell 12 nedan är 

en sammanställning av de fem regressionsanalyserna med Tobin’s Q som beroende 

variabel (bilaga 18-22). 

  Sambandet mellan Tobin’s Q och kapitalstruktur 

 

Regressionsanalysens resultat visar endast ett statistiskt signifikant samband mellan 

Tobin’s Q och skuldsättningsgrad i introduktions- och tillväxtfasen på en 1 procentig 

signifikansnivå och i mognadsfasen på en 5 procentig signifikansnivå. Sambandet mellan 

Tobin’s Q och skuldsättningsgrad var inte statistiskt signifikant i utslagnings- och 

nedgångsfasen. Detta leder till att nollhypotesen inte kan förkastas då det inte finns ett 

signifikant sambanden mellan den beroende och den oberoende variabeln i samtliga 

livscykelfaser bland brittiska börsnoterade bolag. Det signifikanta sambandet som 

existerar i introduktions-, tillväxt- och mognadsfasen är negativt. Detta betyda att då 

bolaget lyfter mera skulder sjunker relationen mellan återanskaffningsvärdet av bolagets 

tillgångar och företagets marknadsvärde. Förklaringsgraden i samtliga 

regressionsmodeller med Tobin’s Q som beroende variabel var väldigt svag, i medeltal 

4,3 procent vilket är mycket lägre än i de primära regressionsmodellerna där 

förklaringsgraden låg på 33,9 procent. Huvudparten av variationen i Tobin’s Q kan 

därmed inte förklaras med skuldsättningsgraden. 

5.3 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel diskuteras det statistiska resultatet som presenterats tidigare i kapitel fem 

och slutsatser presenteras. Enligt den första hypotesen (H1) i avhandlingen förväntades 

ett samband mellan företagets marknadsvärde och kapitalstruktur bland brittiska 

börsnoterade bolag, samt förväntades sambandet variera mellan företagets 

Introd Tillväxt Mognad Utslag Nedgång

Observationer 1665 1343 3154 639 570

Konstant (β0) 1,525 3,266 1,856 1,489 6,513

Riktningskoefficient (β1) -0,125*** -0,072*** -0,019. 0,008 -0,021

P-värde (β1) <0,01 <0,01 0,052 0,254 0,808

Kontroll för år Ja Ja Ja Ja Ja

Kontroll för oms/ek Ja Ja Ja Ja Ja

Kontroll för näringsgren Ja Ja Ja Ja Ja

R2 0,049 0,045 0,051 0,046 0,120

Justerad R2 0,038 0,032 0,045 0,017 0,088

Signif. koder:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01  ‘*’ 0.05 ‘.’

Tobin's Q = β0+ β1skuldsättningsgrad + β2oms/ek + näringsgrensvariabel + årsvariabel (per livscykelfas)
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livscykelfaser. Utifrån de regressionsanalyser som presenterats i kapitel fem kan 

slutsatsen dras att det finns ett statistiskt signifikant samband på en 1 %:s signifikansnivå 

mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet. Vidare visade även resultatet att 

sambandsvariationen mellan livscykelfaserna var statistiskt signifikanta på 1 %:s 

signifikansnivå. Därav kan nollhypotesen för avhandlingens första hypotes (H1) 

förkastas. Kontroller för år, omsättning genom eget kapital och näringsgren har gjorts. 

Sambandet mellan market-to-book och skuldsättningsgrad är förhållandevis starkt i 

introduktionsfasen (1,165). Detta kan bero på att de framtida förväntningarna på 

företaget ökar då bolaget lyfter mera skulder vid uppstart eftersom bolaget ämnar göra 

investeringar för att utveckla bolaget. Kapitalbehovet alltid är starkt i introduktionsfasen 

och en ökad skuldsättningsgrad ses därmed inte som något negativt på marknaden, utan 

som något givet. Då företaget tar sig ut introduktionsfasen och går in i tillväxtfasen 

sjunker sambandet mellan variablerna (till 0,737) detta kan tolkas som att det är mera 

fördelaktigt att lyfta kapital i introduktionsfasen än i tillväxtfasen. Som diskuterades i 

kapitel tre är kapitalbehovet fortfarande starkt i tillväxtfasen då företaget försöker 

expandera. Enligt Jensen (1986) finns det ett positivt samband mellan tillväxt och 

skuldsättning, men för att uppnå ett maximalt marknadsvärde måste skuldsättning och 

eget kapital balanseras. Orsaken till att sambandet mellan variablerna är svagare i 

tillväxtfasen kan därför antas vara att marknaden förväntar sig att bolaget ska vara 

vinstdrivande och använda genererade vinstmedel för investeringar. Vidare till 

mognadsfasen ökade sambandet mellan market-to-book och skuldsättningsgrad med 12 

% (till 0,887). I mognadsfasen har företagen etablerade kontakter och växer i en mer 

förutsägbar takt (Klepper, 1997) vilket kan vara en orsak varför sambandet ökar från 

tillväxtfasen till mognadsfasen. I mognadsfasen stabiliseras även kapitalstrukturen och 

företaget börjar dela ut större dividender då det inte längre är fördelaktigt för 

aktieägarna att vinsterna återinvesteras i bolaget (Mueller, 1972; Jensen, 1986; 

Dickinson, 2011). I utslagningsfasen gick sambandet mellan kapitalstrukturs och 

marknadsvärdet återigen ner (0,721), detta tyder på att marknaden inte har starka 

förväntningar på bolagen i utslagningsfasen och därmed reagerar mindre positivt på en 

ökad skuldsättning. I utslagningsfasen börjar de svagare företagen på marknaden 

försvinna (Horvath, Schivardi & Woywode, 2001) då de inte klarar av att växa i samma 

takt som sina konkurrenter (Gort & Klepper, 1982), detta kan vara en orsak till att 

sambandet mellan skuldsättning och marknadsvärdet är som lägst i utslagningsfasen. 

Slutligen i nedgångsfasen är sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet som 

starkast (1,403) vilket inte var förväntat på basen av den teoretiska referensramen. I 
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nedgångsfasen blir det allt svårare för företagen förvara sin konkurrenskraft (Skärvad & 

Olsson, 2014). Företagen gör få eller inga investeringar och enligt tidigare forskning 

försöker bolagen betala bort sina skulder (Dickinson, 2011). På basen av undersökningen 

visar dock resultatet att marknaden i nedgångsfasen reagerar starkt positivt på en ökad 

skuldsättning i nedgångsfasen. Motivet till det ökade sambandet kan vara att det i 

nedgångsfasen är dags för nya investeringar och att en ökad skuldsättning ger tecken på 

vidare utveckling vilket kan förlänga eller förnya företagets livscykel vilket i sin tur ökar 

den framtida förväntan på företaget. 

Avhandling har som känt utgångspunkt från Modigliani och Millers teorem från 1958 

och 1963, och ämnar undersöka om propositionerna håller på en verklig marknad. Från 

regressionsanalysernas resultat kan utläsas att marknadsvärdet har ett samband med 

kapitalstrukturen, det vill säga kapitalstrukturen är relevant. Vidare visade även 

undersökningen på de 10 procent av företagen i samplet med högst skuldsättningsgrad 

att det inte är fördelaktigt att ha en allt för hög skuldsättning. Sambandet mellan 

skuldsättning och marknadsvärdet sjönk så man endast granskade de bolag med hög 

skuldsättning, med andra ord är sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet 

inte linjärt. Trade-off teorin introducerade konceptet om att sambandet mellan 

marknadsvärde och kapitalstruktur inte är linjärt, dock blir enligt trade-off teorin 

sambandet mellan variablerna negativt efter en viss nivå av skuldsättning (Myers, 1984). 

Ett negativt samband mellan variablerna kunde inte bevisas från undersökningens 

resultat. 

Sammanfattningsvis kan man från resultatet dra slutsatsen att företagets 

marknadsvärde har ett positivt samband med företagets kapitalstruktur bland brittiska 

börsnoterade bolag och att detta samband varierar mellan livscykelfaserna. Att 

sambandet är positivt visar att det enligt marknaden inte är negativt att ett företag 

finansierar sig med externa skulder, utan att detta endast är ett tecken på 

vidareutveckling samt att ledningen är trosviss om att företaget kan uppfylla sina 

amorteringar. 

5.4 Studiens validitet och pålitlighet 

Validiteten hos studien vilar på hur bra undersökningen mäter det den avser att mäta 

(Muijs, 2004). På basen av tidigare forskning har sedvanliga nyckeltal valts för att 

undersöka sambandet mellan marknadsvärde och kapitalstruktur. Skuldsättningsgrad 

(totala skulder genom totalt eget kapital) vilket har använts som mått på kapitalstruktur 
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i undersökningen är ett nyckeltal som använts flitigt tidigare studier kring 

kapitalstruktur (Modigliani & Miller, 1958, 1963; Rajan & Zingales, 1995; Al‐Najjar & 

Hussainey, 2011). Market-to-book indexet som användes som mått på marknadsvärde 

är ett välanvänt marknadsbaserat mått som visar relationen mellan företagets 

marknadsvärde och dess bokförda värde. Bland andra Baker och Wurgler (2002) 

använde market-to-book indexet i sin studie om market timing och kapitalstruktur. För 

att avgöra i vilken livscykelfas företagen befann sig användes Dickinsons 

livscykelklassificeringsmodell från 2011. Avhandlingens forskningsmetod utgör inget 

rum för tolkningar då datan endast består av finansiell information. I likhet med 

avhandlingens undersökning har även tidigare forskning kring kapitalstruktur använt 

sig av bivariat och multivariat regressionsanalys för att undersöka samband mellan 

kapitalstruktur och en annan variablerna (Hall, Hutchinson & Michaelas, 2000; Baker 

& Wurgler, 2002; Chen & Zhao, 2006). 

Reliabiliteten beskriver pålitligheten på en mätningen eller ett mätinstrumenten, 

reliabiliteten avgör kvaliteten på undersökningens resultat (Muijs, 2004). 

Avhandlingens undersökningen är uppbyggd för att vara replikerbar, det vill säga 

metoden och datainsamlingen är förklarade till den grad att undersökningen kan utföras 

på nytt utan att resultatet förändras. Undersökningens instrument har förmågan att 

mäta samma sak vid olika tillfällen, vilket är ett tecken på pålitlighet enligt Muijs (2004). 

Mätningsinstrumentet kommer att produceras samma sekundär finansiella data vid ett 

annat tillfälle förutsatt att samma tidsperiod används. Den finansiella datan som 

användes kördes direkt ut databasen Compustat – Capital IQ till en CSV-fil, vilken senare 

kördes in i statistikprogrammet ”RStudio” utan ändringar, således undveks eventuella 

felaktigheter som kan uppstå vid manuella inmatningar. Samtliga beräkningar gjordes i 

”RStudio”. För att kontrollera för datan korrekthet utfördes en stickprovsgranskning på 

10 slumpmässigt valda företag ur samplet där finansiell data avstämdes mot företagens 

publicerade bokslut, detta nämndes i avsnitt 4.4.1. 
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6 KONKLUSION 

Syftet med avhandlingen var att undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och 

företagets marknadsvärde bland brittiska börsnoterade bolag, samt att se om detta 

samband varier mellan företagets livscykelfaser. Sambandet mellan kapitalstruktur och 

företagets marknadsvärde har länge varit ett ämne som diskuterats. Så som tidigare 

forskning, hade denna avhandling utgångspunkt från Modigliani och Millers proposition 

I (utan skatt) från 1958 och ämnade undersöka om teoremet håller på den verkliga 

marknaden eller inte. För att ge svar på forskningsfrågorna formulerades hypoteser som 

testades genom ett antal olika regressionsanalyser. Avhandlingen presenterar empiriska 

resultat baserade på ett datamaterialet från 1170 brittiska börsnoterade bolag över 

tidsperioden 2010 – 2019. Undersökningens resultat visade ett statistiskt signifikant 

positivt samband mellan market-to-book och skuldsättningsgraden, vilket visar att 

kapitalstrukturen inte är irrelevant jämtemot marknadsvärdet. Ytterligare visade även 

resultatet att sambandet varierade mellan livscykelfaserna. Företagets kapitalstruktur 

och val av finansiering är grundläggande för alla företag och organisationer. 

Kapitalstrukturens uppbyggnad viktigt då det har en påverkan på såväl företagets 

konkurrenskraft, som på marknadsvärde, vilket undersökningens resultat visade. 

Undersökningens resultat överensstämmer med tidigare undersökningar mellan 

marknadsvärdet och kapitalstruktur. Orsaken till att sambandet mellan variablerna är 

positivt kan tolkas som att marknaden inte ser skuldsättning som något negativt utan att 

det bidrar till starkare framtidstro. Dock visade undersökningen att då bolaget uppnår 

en hög skuldsättning blir sambandet mellan marknadsvärdet (market-to-book) och 

kapitalstruktur svagare, men fortfarande positivt. Detta evidens visar även att 

Modigliani och Millers proposition I (inkl. skatt) från 1963 inte håller på den verkliga 

marknaden då sambandet mellan marknadsvärdet och kapitalstrukturen inte är linjärt. 

Att sambandet varierade mellan livscykelfaserna tyder på att marknadens förhoppningar 

på ett företag varierar beroende på i vilken fas företagen befinner sig. En annan orsak till 

variationen mellan livscykelfasern kan vara den förväntan marknaden har på företagets 

kapitalstruktur. Som nämndes i teoretiska referensramen i kapitel 3 har ett nygrundat 

företag i introduktionsfasen ett starkt kapitalbehov och tenderar vara starkt finansierat 

av externa skulder medan ett moget företag i regel har mindre kapitalbehov och en lägre 

skuldsättningsgrad (Mueller, 1972). Om marknaden är beredd på att ett företag har hög 

skuldsättning (introduktionsfasen) kan det tolkas från resultatet att marknaden reagerar 

mer positivt på att dessa lyfter externt kapital än om ett företag som förväntas ha lägre 

skuldsättning (mognadsfasen) gör det. Med grund från denna avhandlings resultat 
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kunde det vara väsentligt för företag som ämnar uppnå maximalt marknadsvärde att 

reflektera över dess position i företagets livscykel och hur de väljer att finansiera sin 

verksamhet. Med stöd av avhandlingens undersökning kan detta hjälpa företagen att 

uppnå ett högre marknadsvärde genom dess kapitalstruktur. Som nämndes i 

inledningen finns det ingen universell teori kring valet av kapitalstruktur trots mycket 

forskning i ämnet, och Myers (2001) menar att det inte finns anledning att förvänta sig 

en heller. Möjligen är det livscykelfasernas påverkan som bidrar till att ingen fullbordad 

teori kring optimal kapitalstruktur har kunnat fastställas. 

6.1 Undersökningens kontribution 

Den befintliga litteraturen kring kapitalstruktur behandlar främst existensen av en 

optimal kapitalstruktur samt dess påverkan på marknadsvärdet. Avhandlingens 

kontribution till den befintliga litteraturen är stark då det till skribentens kännedom inte 

tidigare utförts någon forskning kring sambandet mellan de marknadsvärdet och 

skuldsättning i olika skeden av företagets livscykel. Avhandlingen belyser därmed 

variationer i sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärde beroende på i vilken 

livscykelfas ett företag befinner sig. Exempelvis visar undersökningen att det är mer 

fördelaktigt för ett företag i introduktionsfasen att lyfta externt kapital än för ett företag 

i utslagningsfasen, detta är något företagsledningen borde ta i beaktande då tar sina 

finansieringsbeslut. 

Vidare uppvisar även undersökningens resultat att sambandet mellan kapitalstruktur 

och marknadsvärde inte är linjärt bland brittiska börsnoterade bolag. Avhandlingen 

framvisar därmed resultat på att sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärde 

sjunker då företaget har en hög skuldsättningsgrad i alla livscykelfaser utom 

nedgångsfasen, vilket även bidrar till tidigare forskning. Dessutom belyser resultatet att 

sambandet mellan marknadsvärde och kapitalstruktur fortfarande varierar mellan 

livscykelfaserna bland de brittiska börsnoterade bolag med hög skuldsättning, men att 

variationen mellan faserna är inte lika stor. 

6.2 Begränsningar 

En begränsning som undersökningen hade var fördelningen av företag i samplet för 

respektive livscykelfas. I det slutgiltiga samplet befann sig endast 9 procent av 

observationerna i utslagningsfasen och 8 procent i nedgångsfasen, medan 43 procent av 

observationerna befann sig i mognadsfasen. För att få ett mer säkert resultat angående 

sambandet i utslagnings- och nedgångsfasen borde det finnas mera observationer i dessa 
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faser. Dock kan man anta att fördelningen av observationerna återspeglar den verkliga 

marknaden. Ytterligare en begränsning är undersökningens avgränsning. I och med att 

samplet i undersökningen endast bestod av brittiska börsnoterade bolag är studiens 

resultat inte generaliserbart på företag på andra marknader. För att göra studien mer 

generaliserbar borde även samplet innehålla företag från andra marknader. På basen av 

avhandlingens studie kan slutsatser endast dras för brittiska börsnoterade bolag. 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Såsom tidigare konstaterats har forskning kring företagets livscykel och dess påverkan 

på sambandet mellan kapitalstruktur och marknadsvärdet inte tidigare utförts. Då 

denna avhandling har lyft fram variationer i relationen mellan skuldsättning och 

marknadsvärdet i olika faser av företagets livscykel bland brittiska börsnoterade bolag 

vore det av intresse att utföra en likartad studie på andra marknader eller regioner för 

att se om undersökningens resultat är generaliserbart på övriga världen. För att göra 

studien mer omfattande kunde ett större sampel dras för att få fler observationer per 

livscykelfas, det här skulle styrka sambandets riktighet ytterligare. Vidare vore det även 

intressant att jämföra sambandets variation mellan olika marknader eller branscher. 

Detta skulle svara på om sambandsvariationen mellan marknadsvärde och 

skuldsättningsgrad som uppstår från olika livscykelfaser varierar mellan olika branscher. 

Då tidigare forskning har visat att bransch har en påverkan på kapitalstruktur är det 

motiverat att även sambandet mellan marknadsvärde och skuldsättningsgrad kunde 

variera mellan kapitalintensiva och icke-kapitalintensiva branscher. 

En annan aspekt som kunde vara grund till vidare forskning är sambandets icke-

linjäritet. Undersökningens resultat visade att sambandet mellan skuldsättning och 

marknadsvärde sjönk då bolaget uppnådde en hög skuldsättningsgrad. Det vore därför 

av intresse att undersöka på vilken nivå av skuldsättning sambandet mellan 

marknadsvärde och skuldsättningsgrad börjar sjunka i respektive livscykelfas. Detta 

kunde ge stöd åt företagsledningens vid val av finansieringsmetod då den optimala 

kapitalstrukturen tycks variera från livscykelfas till livscykelfas. 
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