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1 Inledning

Detta kapitel börjar med att ge dig som läsare en bakgrund till det

problemområde inom vilket vi har valt att fördjupa oss. Därefter diskuterar

vi specifika svårigheter respektive möjligheter utifrån detta

problemområde. Diskussionen mynnar sedan ut i ett antal frågor som vi

avser att utreda. Slutligen presenterar vi vårt syfte med denna uppsats samt

de avgränsningar vi gjort.

1.1 Bakgrund

”How do firms choose their capital structures? We don’t know.”

Källa: Myers, 1984, (s. 575).

Ovanstående berömda citat speglar i hög grad problematiken med att

förklara företags val av kapitalstruktur. Trots åtskilliga teorier och

empiriska undersökningar är detta område inom finansiering ett av de mest

ovissa, vilket också bidragit till dess attraktionskraft för fortsatt forskning.

En välkänd utgångspunkt i dessa sammanhang är forskarna Miller &

Modigliani (MM) som i sina propositioner 1958 hävdade att företag inte

borde bekymra sig över kapitalstrukturspolitiken (Miller & Modigliani,

1958).

I kontrast till MMs uppfattning menar många forskare att det är viktigt att

utnyttja kapitalstrukturen som ett verktyg i den finansiella planeringen.

Denna planering handlar bland annat om hur ett företag väljer att finansiera
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sin verksamhet, där valet i sin övergripande form står mellan lån, eget

kapital eller en kombination av dessa två finansieringskällor. Därmed blir

ett företags kapitalstrukturspolicy en viktig del i den finansiella planeringen

vilken i sin tur krävs för att uppnå företagets strategiska mål (Ross et. al,

1991).

Den senare uppfattningen bygger på möjligheten att skapa ett högre värde

på företaget på ett rent finansiellt sätt, med hjälp av den så kallade

hävstångseffekten. Principen för hävstångseffekten fungerar så att företag

byter ut en del av sitt eget kapital mot långfristiga räntebärande lån med en

lägre kapitalkostnad. Den minskade kostnaden beror på ett lägre

avkastningskrav på grund av att kreditgivarna endast står för finansiell risk.

(Brealey & Myers, 2000) Detta medför att det nya, billigare kapitalet kan

investeras i verksamheten och förräntas till en högre procentsats än den för

lånet. Initialt minskar därför den genomsnittliga kostnaden för kapitalet när

ett företag ökar sin upplåning. Utan att företagsledningen förändrar den

operativa verksamheten kan aktieägarna därmed erhålla en högre

avkastning, vilket översätts i ett högre marknadsvärde på företaget. Vid en

viss sammansättning av skulder och eget kapital kan företaget nå en

minimal genomsnittlig kapitalkostnad vilken sedan börjar stiga om

företaget ökar upplåningen ytterligare. (Damodaran, 1994) Resonemanget

bygger på att en maximering av aktieägarvärdet eftersträvas. Inom det

finansiella teoriområdet brukar detta antagande anses som styrande och

därmed utgör hävstångseffekten en betydande faktor i valet av

kapitalstruktur (Copeland et al., 2000).
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Vi vill dock understryka att utnyttjandet av den så kallade

hävstångseffekten handlar om finsnickeri i den bemärkelsen att företaget

kan förbättra sin lönsamhet.

”You can make a lot more money by smart investment decisions than by

smart financing decisions.”

Källa: Myers, i Stern & Chew, 1992, (s. 135).

Detta citat benämns Brealey & Myers fjärde lag. Påståendet innebär inte att

finansiering är irrelevant, utan endast att investeringsbeslut är av högre

dignitet. Möjligheten att skapa ytterligare värde med hjälp av en viss

kapitalstruktur är begränsad (Stern & Chew, 1992). I grund och botten är

den operativa verksamheten avgörande för huruvida ett företag genererar

god avkastning på det investerade kapitalet. (Schlosser, 1992) Däremot kan

den negativa effekten av en för hög skuldsättning bli förödande, vilket vi

nu ska förklara närmare.

Den uppenbara risken med hög skuldsättning är att den räntabilitet som

rådde vid upptagandet av lånen inte kan upprätthållas. Lånen måste dock

fortsätta att betalas då de ger upphov till fasta betalningar, som till skillnad

från aktieutdelningar inte förändras, oavsett hur verksamheten utvecklas.

Denna situation kan snabbt medföra att företag möter finansiella

svårigheter. Ett exempel på detta är företaget Nyckeln Holding som i

början av 1990-talet försattes i konkurs efter en alltför vidlyftig riskstrategi.

Detta unga finansbolag hade en lägre soliditet och satsade på färre och

större lån än konkurrenterna, men någon gång under 1988-89 förlorade

ledningen kontrollen över verksamheten. Nyckeln Holding fick till en

början beröm för sin riskstrategi men detta ändrades snabbt och mycket
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snart blev det svårt för företaget att fortsätta bedriva sin verksamhet. (SvD i

Affärsdata, 2002-01-04)

Valet av kapitalstruktur är även intressant ur ett investerarperspektiv. Vi vet

att investerare är intresserade av företagens finansieringsalternativ,

eftersom aktiekurserna påverkas när förändringarna tillkännages (Myers,

1984). Detta beror på att med en ökad skuldsättning ökar risken, betecknad

som betavärdet, vilket i sin tur leder till ett lägre marknadsvärde, allt annat

lika (Schlosser, 1992). Betavärdet är ett statistiskt mått på risk som ingår i

den så kallade Capital Asset Pricing Model (CAPM). Enkelt uttryckt säger

CAPM att avkastning och systematisk risk (beta) följs åt. (MacQueen, i

Stern & Chew, 1992) Enligt Rosenberg & Rudd ökar betavärdet för

industriföretag vid en ökning av skuldsättningsgraden. Eftersom detta mått

används flitigt av majoriteten av investerare är det essentiellt för företag att

ta hänsyn till beslut som påverkar betavärdets utveckling (Rosenberg &

Rudd, i Stern & Chew, 1992).

Som synes finns det mycket att diskutera gällande företag och deras val av

kapitalstruktur. Det vi kan konstatera är att synen på huruvida valet av

kapitalstruktur är ett problem eller en möjlighet, skiljer sig åt på ett markant

sätt beroende på vem som tillfrågas. Vad detta beror på utgör en källa för

intressant forskning. Som nämnts ovan, antar finansiella teorier att företag

agerar rationellt och att det främsta målet är att maximera aktieägarvärdet,

vilket även leder till att företaget som helhet presterar bättre (Copeland et

al., 2000). I kontrast till detta menar strategiforskare att företag har flera

olika intressegrupper att ta hänsyn till och att det är omöjligt för dem att

tillgodose alla krav och att uppnå alla uppsatta mål. Även om optimering av
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aktieägarvärdet är viktigt, är det långtifrån det enda målet för de flesta

företag (Anthony & Govindarajan, 2001).

Vid en jämförelse av finansiella och strategiska teorier framgår det en

tydlig skillnad när det gäller fokus. I strategisk teori fokuseras det främst på

osäkerheter och beslutsfattande vid begränsad information, till skillnad från

finansiell teori som utgår ifrån tydliga förutsättningar. I praktiken har

företagsledningen dock sällan fullständig information vid beslutsfattande

och kan inte välja mellan klara, fördefinierade alternativ. Därför bör beslut

om kapitalstruktur även utvärderas utifrån antagandet att det inte råder

perfekta informationsflöden. (Simerly & Li, 2000) När vi diskuterar

osäkerhet som en inverkande faktor på kapitalstruktursproblematiken avser

vi situationer då det är svårt att planera verksamheten. Har

företagsledningen goda möjligheter att förutse hur marknaden kommer att

utvecklas innebär det en relativt stabil omvärld. Däremot kan snabba och

stora förändringar som är svåra att förutse utgöra ett hot för företagets

överlevnad.

1.2 Problemdiskussion

Den amerikanska termen för hävstångseffekt är financial leverage. Ordet

leverage kommer från effekten av att utnyttja räntebärande finansiering

vilket förstorar variationen i nettovinsten. (Kaen, 1995) Förenklat uttryckt

förstärker denna finansiella mekanism företagens resultat, som en sorts

multiplikatoreffekt. Vi vill poängtera att hävstångseffekten kan slå åt båda

håll, det vill säga likväl som den kan öka den potentiella vinsten, kan den

även försämra det slutgiltiga resultatet. Problemet är att samtidigt som
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lånefinansiering höjer den förväntade avkastningen på eget kapital, medför

det även en ökad risk. Annorlunda uttryckt kommer avkastningens storlek

att variera mer om företaget utnyttjar lånefinansiering i stället för eget

kapital (Schlosser, 1992).

Under andra halvan av 1900-talet utvecklades trade-off teorin som ett svar

på frågan om vad som påverkar valet av företags kapitalstruktur. I sin

presentation av denna teori menade Myers (1984) att företag bör utnyttja

marknadsimperfektioner genom att balansera nyttan av skatteavdrag vid

lånefinansiering gentemot kostnaden för finansiellt trångmål (se förklaring

i stycke 3.2.2) som kan uppkomma vid ökad skuldsättning. Enligt denna

teori antas företag inrikta sig på en skuldsättningsgrad som maximerar

företagets värde. Företag med säkra, materiella tillgångar och hög beskattad

vinst att utnyttja till avdrag, kommer att sätta höga mål avseende

skuldsättningen. Olönsamma företag med riskfyllda, immateriella

tillgångar borde enligt detta synsätt främst finansiera sig med hjälp av eget

kapital. (Myers, 1984)

Trade-off teorin förklarar framgångsrikt många olikheter mellan branscher

vad beträffar valet av kapitalstruktur. Den förklarar dock inte varför de

mest lönsamma företagen inom en bransch generellt sett har den mest

konservativa kapitalstrukturen (Brealey & Myers, 2000). Enligt en studie

av Barton & Gordon (1988), finns det ett tydligt negativt samband mellan

lönsamhet och skuldfinansiering. Denna empiriska studie står i direkt

konstrast till trade-off teorin, enligt vilken god lönsamhet borde medföra

hög skuldkapacitet och ett incitament att använda denna form av

finansiering på grund av möjligheten till skatteavdrag. Det kontroversiella

återfinns i att trade-off teorin endast förklarar vissa aspekter av
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kapitalstruktursproblematiken. Det finns, vilket belyses i Barton &

Gordons studie, många exempel där denna teori inte räcker ända fram.

Problemet är helt enkelt att trade-off teorins antaganden inte stämmer

överens med resultaten från flertalet av de empiriska studier som gjorts på

detta område.

Vi tror att lösningen på dessa paradoxer delvis finns att hämta bortom de

finansiella förklaringarna. Mera bestämt menar vi att för lite hänsyn tagits

till konkurrensen som råder på den marknad där respektive företag verkar.

Hur pass snabbt den aktuella marknaden förändras inverkar på företagets

strategi, vilket således borde ha betydelse för mixen av finansieringskällor.

Frågan blir därmed huruvida företag i tillräcklig utsträckning inkluderar

omvärldsaspekten vid valet av kapitalstruktur, vilket borde avspegla sig i

den lönsamhet som uppvisas.

Utifrån detta perspektiv gjorde Simerly & Li (2000) en studie av

amerikanska företag. De undersökte förhållandet mellan skuldsättningsgrad

och omvärldsdynamik samt hur matchningen av dessa två faktorer

korrelerade med företags lönsamhet. Syftet var att förklara valet av

skuldsättningsgrad utifrån ett marknadsperspektiv. Deras empiriska studie

visade att hög skuldsättning har en positiv inverkan på företags lönsamhet

om de verkar på en stabil marknad. Detta förklarades med att stabila

förutsättningar medför att företagen kan planera kapitalbehovet. De kan

därmed rikta in sig på en kapitalstruktur som minimerar kostnaden för det

totala kapitalet. Företagen kan i en stadigvarande omvärld finjustera mixen

av finansieringsalternativ för att skapa ett så högt värde på bolaget som

möjligt. Detta framkom i studien i form av att företag med god lönsamhet

hade en hög skuldsättning i kombination med en stabil omvärld. Forskarna
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fann likaledes en negativ inverkan av skuldsättning på företagens

lönsamhet om de var aktiva på en turbulent marknad. Orsaken till detta var

att risken för att verksamheten skulle bli lidande på grund av en större

andel fasta kostnader, ökade med en förhöjd skuldsättning.

Det har utförts en uppsjö av studier gällande företags val av kapitalstruktur

på den amerikanska marknaden. De erhållna resultaten är likaledes

präglade av amerikanska förutsättningar, vilket gör att det finns en risk att

dessa inte gäller för svenska företag. Amerikanska och svenska företag

skiljer sig åt i vissa avseenden. Exempelvis är synen på företagens

målsättning något olika där ett maximerande av aktieägarvärdet inte är lika

framträdande i Sverige som i USA (Heshmati, 2001). Vi anser dock att

Simerly & Lis angreppssätt på kapitalstrukturproblematiken är ytterst

relevant och ger ett nytt perspektiv på ett väl genomarbetat ämnesområde.

Vi menar därför att det vore intressant att utreda hur svenska företag ter sig

utifrån ett liknande perspektiv.
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1.3 Problemformulering

Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande frågor som

vi avser utreda i denna uppsats.

• Finns det ett samband som indikerar att låg omvärldsdynamik i

kombination med en kapitalstruktur med en hög andel skulder har en

positiv effekt på lönsamheten hos svenska börsföretag?

• Finns det ett samband som påvisar att hög omvärldsdynamik i

kombination med en kapitalstruktur med en låg andel skulder har en

positiv effekt på lönsamheten hos svenska börsbolag?

• Hur kan en företagsstrategisk variabel komplettera finansiella variabler

avseende valet av kapitalstruktur?

1.4 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns ett samband mellan

graden av omvärldsdynamik och svenska börsbolags val av

skuldsättningsgrad samt denna matchnings effekt på företagens lönsamhet.
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1.5 Avgränsningar

Vår undersökning avser endast företag noterade på Stockholmsbörsens A-

och Attract 40-lista. På dessa listor har vi valt att utesluta banker,

investmentbolag samt renodlade medicinska forskningsbolag. För en mer

detaljerad förklaring till detta, se stycke 2.4.3.

I vår undersökning beräknas de relevanta variablerna som ett genomsnitt

baserat på data som sträcker sig fyra år tillbaka i tiden. Undantag från detta

kan förekomma i de fall då företagen inte varit verksamma så länge eller

årsredovisningar inte går att finna av andra anledningar. För de företag där

resultaten inte baseras på data från samtliga fyra år specificeras detta vid

presentationen av enkätresultaten. Denna uppsats riktar sig i första hand till

akademiker som studerar finansiering och strategi. Målgruppen inkluderar

även företag i det svenska näringslivet som funderar över

kapitalstruktursproblematiken.
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2 Metod

Detta kapitel inleds med en diskussion om paradigmbegreppet som sedan

följs av en beskrivning av det vetenskapliga tillvägagångssätt vi använder

oss av. Vi presenterar därefter vår undersökningsansats samt vad denna

innebär. Kapitlet avslutas med en utförlig skildring av vårt praktiska

tillvägagångssätt samt en diskussion kring de risker som den valda metoden

medför.

2.1 Paradigm

”Ett paradigm är ett allmänt erkänt, vetenskapligt resultat som under en tid

ger en grupp forskare klart definierade problem och legitima

problemlösningar” (Gilme & Grimen, 1992, s. 107). På detta sätt definierar

Gilme & Grimen (1992), den centrala term som Thomas Khun presenterade

i början på 1960-talet och som handlar om vetenskapens natur och

utveckling. Skälet till att vi nämner paradigmbegreppet är att det fyller en

viktig roll i denna uppsats. Forskare använder sig av paradigm som redskap

för sina försök att lösa ständigt nya teoretiska och empiriska problem

(Andersen, 1994). Vi menar att kapitalstruktursämnet kan motsvara ett

paradigm där forskare försöker finna svar på framförallt vad som styr valet

av finansieringsalternativ. Men enligt Kuhn (1962), blir det så att om ett

paradigm efter en tid får allt svårare att lösa vissa forskningsproblem, det

vill säga om ett ständigt allt större antal anomalier visar sig, börjar

forskarna i allt högre grad känna sig otillfredsställda med det rådande

paradigmet.
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Denna situation återfinns på flera håll inom kapitalstruktursparadigmet

vilket bland annat visat sig i form av att strategiforskare försöker

komplettera de finansiella förklaringarna med ett mera strategiskt

perspektiv. Vidare har det också utförts ett stort antal studier utifrån den

senare synvinkeln (Barton & Gordon, 1988; Bromiley, 1990; Chatterjee,

1990; Chatterjee & Wernerfelt, 1991; Kochar, 1996; Kochar & Hitt, 1998;

Simerly & Li, 2000). Vi menar att denna senare tendens kan vara början på

ett nytt paradigm som förenar företagsstrategi- och finansieringsteori i syfte

att bättre förklara kapitalstruktursproblematiken.

Vår uppsats fortsätter på ovan beskrivna tema och vi hoppas genom detta

kunna bidra till en mer heltäckande förklaring på kapitalstruktursproblemet.

Vi tror att det strategiska perspektivet kan medverka till att föra

forskningen inom finansiering framåt. En möjlig framtida utveckling är att

det skapas ett nytt tvärvetenskapligt paradigm på det sätt som Khun

förespråkar och som kan förklara kapitalstruktursproblemet på ett mer

holistiskt sätt.

2.2 Vetenskaplig ansats

Forskare har olika uppfattningar och syn på saker och ting, precis som

människor i allmänhet. Detta medför att frågan om vilken vetenskapsmetod

som är mest lämplig skiljer sig åt och därmed får en stor inverkan på den

studie som skall genomföras. Det vetenskapliga angreppssätt en forskare

väljer får en direkt betydelse för vilken metod som används. Mot denna

bakgrund bör man därför inte uppfatta vetenskapsteorin som lik

metodläran; den är inte en metod eller en beskrivning av flera bestämda
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metoder. Vetenskapsteorin ska i stället uppfattas som begrundandet av de

skäl som kan finnas för att använda eller inte använda en viss metodik.

(Andersen, 1994) Forskarens arbete består av att relatera teori och

verklighet till varandra men det är just hur detta ska göras som är viktigt att

reda ut, det handlar om hur själva teoriproduktionen går till (Patel &

Davidson, 1994).

I denna uppsats antar vi ett vetenskapligt angreppssätt som kallas det

hypotetiskt–deduktiva. Vi har med hjälp av redan befintliga studier inom

kapitalstruktursämnet kommit fram till ett samband som vi anser är

intressant att pröva empiriskt. Sambandet som vi ska undersöka är

resultatet av etablerade teorier vars relevans har jämförts för att finna en

adekvat hypotes. Den prövning som vi gör genom att studera svenska

börsnoterade företag syftar till att bringa klarhet i vilka belägg den valda

teoretiseringen har. Vi utgår således från befintliga teorier, främst

finansiella, vilket stärker slutsatsen att vi i denna uppsats tillämpar ett

hypotetiskt–deduktivt arbetssätt. (Patel & Davidson, 1994) Detta

vetenskapliga angreppssätt är även passande utifrån karaktären på vårt

ämne. Enligt Wallén (1996) har teorin en central funktion för det

hypotetiskt–deduktiva angreppssättet. En viktig faktor blir därmed att det

valda ämnesområdet har en historia av forskning där problemen analyserats

ur olika perspektiv vilket lett till en bred teoretisering av ämnet. Detta

stämmer väl in på kapitalstruktursproblematiken som varit, och ännu är, en

av de mest debatterade och genomarbetade aspekterna inom

finansieringsteorins kapitel.

I linje med denna ansats har vi valt en förklarande metod vilken vi kommer

att beskriva närmare längre fram. Vi anser dessutom att detta stämmer väl
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överens med Lundahl & Skärvads (1999) resonemang om att den

vetenskapliga kunskapsutvecklingen går ut på att finna allt bättre

beskrivningar och förklaringar av verkligheten, och därmed också skapa

bättre möjligheter att göra korrekta förutsägelser. Den sista delen anser vi

vara ett av huvudmålen med forskning kring kapitalstruktur, nämligen att

välja en mix av finansiering som är anpassad för kommande

omständigheter. När företag försöker göra en avvägning mellan eget och

lånat kapital kan det underlätta om de vet vilka faktorer som påverkar och

hur, för att kunna fastställa en sund kapitalstruktur.

2.2.1 Objektivitet

Inom den samhällsvetenskapliga forskningen är det mycket svårt att vara

helt objektiv eftersom den enskildes förståelse för den situation han eller

hon står inför bygger på bland annat tidigare erfarenheter, referensramar,

värdepremisser och intressen (Holme & Solvang, 2000). Vi anser dessutom

att den subjektiva tolkningen kan vara en styrka som kan höja

undersökningens kvalité om den används på rätt sätt. Precis som Myrdal

säger i Andersen (1994), är det dock viktigt för en forskare att explicit

redogöra för sina värderingar för att klargöra de tolkningar som görs. Det

gäller att vara medveten om den tolkning som sker och att detta inte hör till

något visst stadium i forskningsprocessen utan att det fortgår hela tiden

(Myrdal).

I vårt fall är värderingarna präglade av den svenska kulturen och det

faktum att vi under de senaste åren studerat på universitet.
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Arbetslivserfarenheten är av naturliga skäl begränsad, vilket kan påverka

hur vi ser på de problem som vi utforskar. En trolig konsekvens av detta är

att vi lättare teoretiserar problemet än behandlar det utifrån vilka praktiska

följder det kan få. D-uppsatsen är dock teoretiskt inriktad och detta

tolkningssätt behöver därför inte vara sämre för ändamålet. Även det

faktum att vi inriktat våra utbildningar mot finansiering kan inverka på hur

vi tolkar och förklarar det material som vi samlat in.

Den viktigaste aspekten beträffande objektivitet är enligt vår uppfattning att

det empiriska material som vi samlar in behandlas på ett korrekt sätt. Det

vore olyckligt om den mänskliga faktorn skulle påverka resultaten, målet är

att en annan forskare som genomför samma datainsamling ska få identiska

resultat. Pekar resultaten exempelvis inte åt ett speciellt håll kan vi inte

göra något åt det förutom att analysera vad det beror på. Det kan tyckas

självklart att forskare inte ska påverka det empiriska resultatet. Avsikten

med att ändå förklara oss på detta sätt är att visa vår medvetenhet om denna

problematik och att vi även fortsättningsvis noga kommer att tänka igenom

de steg vi tar.

2.3 Undersökningsansats

Ansatsen i en undersökning har enligt Lekvall & Wahlbin (1993) att göra

med dess grundläggande tekniska utformning. Detta innebär bland annat att

forskaren bestämmer sig för i vilken utsträckning undersökningen går på

djupet i enskilda fall, går på bredden i ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt, eller

studerar en utveckling över tiden. En andra dimension avser om

undersökningen är kvalitativ eller kvantitativ till sin karaktär. En tredje
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dimension i ansatsen avser om undersökningen skall baseras på primär-

eller sekundärdata. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Innan vi behandlar dessa tre

dimensioner vill vi redovisa vilken inriktning vi har valt på denna studie.

2.3.1 Vår inriktning

Inriktningen på vår studie har främst ett förklarande syfte vilket innebär att

vi undersöker hur olika faktorer är kopplade till och påverkar varandra

(Lekvall & Wahlbin, 1993). Förklarande undersökningar syftar till att

besvara frågan varför och går ofta ut på att statistiskt pröva så kallade

hypoteser. ”Hypoteser är preciserade antaganden om samband mellan klart

definierade och tillförlitligt mätbara variabler” (Lundahl & Skärvad, 1999,

sid. 48).

Vårt syfte är ett bra exempel på detta då vi ställer oss frågan Finns det ett

samband mellan graden av omvärldsdynamik och svenska börsbolags val

av skuldsättningsgrad samt vilken effekt har denna matchning på

företagens lönsamhet?

Vid förklarande undersökningar med kvantitativ metod försöker forskare

identifiera de faktorer som tillsammans orsakar ett visst fenomen. De

förklarande faktorerna kallas ofta orsaksfaktorer eller determinanter. De

effekter de åstadkommer brukar kallas effekter eller resultanter. (Lundahl

& Skärvad, 1999) I vårt fall blir således determinanterna omvärldsdynamik

samt skuldsättningsgrad medan företagens lönsamhet utgör en beroende
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variabel eller den effekt som uppkommer, förutsatt att det finns något

samband dem emellan.

Valet av inriktning (utforskande, beskrivande eller förklarande) skapar en

bild av under vilka förutsättningar vi kommer att arbeta (Lundahl &

Skärvad, 1999). För vår förklarande studie innebär detta att arbetet med att

mäta de grundläggande orsaksfaktorerna blir extra viktigt för den fortsatta

studien. Vi har följaktligen allokerat mycket tid till att samla in ett så

rättvisande och jämförbart empiriskt material som möjligt.

2.3.2 Vår undersökningsmetod

Eftersom vår studie syftar till att uttala sig om huruvida det finns något

samband mellan företags skuldsättningsgrad, omvärldsdynamik och

lönsamhet ska vi undersöka ett generellt beteende hos svenska börsbolag.

Detta innebär att en tvärsnittsstudie där ett stort antal företag jämförs vid

samma tidpunkt är den mest lämpliga undersökningsmetoden (Lekvall &

Wahlbin, 1993).

Vi kommer att använda en kvantitativ metod eftersom vårt syfte är att visa

hur starka vissa samband är, vilket enligt Holme & Solvang (1997) är ett

typiskt exempel på när kvantitativa metoder lämpar sig bäst.

Utgångspunkten för de kvantitativa metoderna är att det som skall studeras

kan mätas och att resultaten kan presenteras numeriskt (Holme & Solvang,

1997). Forskaren uppfattar sitt forskningsfält som ett objekt som undersöks

med avseende på en eller flera variabler (Andersen, 1994). Vi har



KKaappiittaallssttrruukkttuurr  oocchh  oommvväärrllddssddyynnaammiikk  ––  iinnvveerrkkaann  ppåå  fföörreettaaggss  llöönnssaammhheett??

18

kvantifierat en kanske något svåruppskattad faktor, nämligen

omvärldsföränderligheten (även kallad omvärldsdynamik). Detta

tillvägagångssätt benämner Körner & Wahlgren (1998) operationalisering,

vilket innebär att det abstrakta och kanske omätbara begreppet översätts till

något konkret och mätbart. För att kunna genomföra denna

operationalisering på ett vetenskapligt sätt utgick vi från Aldrich (1979)

och Mintzbergs (1983) begrepp avseende företags omvärld. Med hjälp av

denna operationalisering kunde vi erhålla mätbara resultat på samtliga tre

undersökningsvariabler.

Vad beträffar användandet av primär- och sekundärdata har vi valt att

genom en enkätundersökning samla in primärdata rörande föränderligheten

i företagens omvärld. De två andra variablerna, skuldsättningsgrad och

lönsamhet, baseras på sekundärdata och hämtas ur en databas som heter

Affärsdata.

2.4 Tillvägagångssätt

I detta avsnitt redogör vi för vårt praktiska tillvägagångssätt. Denna del av

uppsatsen är framförallt inriktad på hur vi utformat samt hanterat den enkät

som utgör grunden till operationaliseringen av begreppet

omvärldsdynamik. Vi kritiserar även de metodval vi gjort och vilka risker

de medfört.
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2.4.1 Sökning av litteratur

Vi läste in oss på ämnet kapitalstruktur med hjälp av litteratur från

Linköpings universitetsbibliotek. Därefter sökte vi efter artiklar på de

lokala databaserna för att fördjupa oss inom området och på detta sätt hitta

en intressant vinkling av vårt problemområde. Utifrån det valda syftet

gjorde vi nya sökningar för att finna ytterligare relevant information. Vi

sökte då på begrepp som: environmental dynamism, omvärldsdynamik,

capital structure, kapitalstruktur, profitability samt lönsamhet.

2.4.2 Population

Populationen som denna studie syftar till att undersöka är företag

introducerade på den svenska börsen. Detta innebär relativt stora och

väletablerade företag verksamma på den svenska marknaden. Dessa bolag

har troligtvis hanterat problematiken med kapitalstruktur eller åtminstone

funderat över dess betydelse och borde därför utgöra ett bra underlag för

vår studie. Att alla företagen är börsnoterade innebär även att chanserna för

att finna relevant finansiell information om dem ökar. Antalet bolag

noterade på Stockholmsbörsen är 328 stycken, vilket även utgör vår

population.
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2.4.3 Urval av företag

Vår undersökning behandlar företag noterade på den svenska börsen men

baserat på lämpliga urvalskriterier såväl som tids- och kostnadsekonomiska

skäl har vi valt att göra ett bedömningsurval. Detta innebär att man efter

vissa kriterier väljer ut undersökningsenheter som på förhand kan bedömas

vara särskilt intressanta för undersökningen (Lekvall & Wahlbin, 1993). De

egenskaper som vi syftar till att belysa handlar om den omvärld som möter

företagen. Det är därför viktigt att vårt urval innehåller både företag med en

stabil såväl som en föränderlig omvärld. Genom att basera vårt urval på

företag noterade på A- och Attract 40-listan (de 40 mest omsatta företagen

på O-listan) anser vi att båda kategorier blir representerade i vår

undersökning.

A-listans bolag karaktäriseras av att de är etablerade bolag verksamma på

en mognare marknad. Av Stockholmsbörsens definition (se definitioner i

bilaga 2) för vilka företag som platsar på A-listan, framkommer det tydligt

att detta bör vara bolag som varit verksamma i minst tre år och är aktiva i

en relativt stabil omvärld. ”Förutsättningen för att undantag skall beviljas

(från att ha varit verksamt i 3 år) är att bolaget kommer från en stabil och

högkvalitativ miljö…” (www.stockholmsborsen.se, 2001-11-15)

Företagen på Attract 40-listan är i större utsträckning utvecklingsbolag som

ofta agerar på nyare marknader. Exempelvis är mognadsgraden på stål-

respektive IT-branschen relativt olika. Enligt Stockholmsbörsens

definitioner för vilka företag som kan noteras på O-listan anges följande:

”För notering på O-listan ställs inte krav på historik eller
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vinstintjäningsförmåga… skillnaden gentemot A-listan är att det inte fullt

ut behöver visas att organisationen redan från början uppfyller börsmässiga

krav. Bolaget kan t.ex. vara relativt nybildat och tidigare ha arbetat med en

liten organisation” (www.stockholmsborsen.se, 2001-11-15). För att

företagen sedan ska platsa på Attract 40-listan gäller följande: ” Bolagets

omsättningshastighet den senaste sexmånadersperioden, justerad med

avseende på fritt marknadsvärde ska vara bland de fyrtio högsta på mest

omsatta-listan” (www.stockholmsborsen.se, 2001-11-15).

I detta urval har vi uteslutit banker och investmentbolag då dessa inte står

inför samma premisser som övrig bolag vad beträffar valet av

skuldfinansiering. Banker möter av naturliga skäl aldrig samma

intressekonflikter beträffande långivning. Investmentbolag har ingen

producerande verksamhet utan ägnar sig enbart åt investering. Därför blir

vår definition av omvärldsturbulens i detta fall irrelevant, eftersom den

inbegriper fluktuationer i utbud och efterfrågan. Vi har varit i kontakt med

både Kinnevik och Investor men de hävdade båda att de inte på ett

rättvisande sätt kunde definiera sin omvärld på detta sätt.

Vi har även valt att inte behandla renodlade läkemedelsforskningsbolag

såsom Maxim och Active Biotech. Denna typ av företag har inget val utan

måste använda sig av eget kapital eftersom ingen bank vill riskera att låna

ut de summor som krävs när den enda säkerheten är ett patent. Sett från

företagets sida kan det vara fördelaktigt med låg grad av skuldsättning

eftersom de lägger stora summor på forskning av nya produkter. Det

innebär att företagen vill undvika en situation där de inte kan fullfölja ett

forskningsprojekt på grund av att kreditgivare sätter begränsningar för

investerings- och finansieringsbeslut. Långivare är inte intresserade av
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sådana högriskprojekt eftersom de inte drar nytta av forskningsframstegen

av det skälet att det är aktieägarna som är de prioriterade intressenterna i

sådana situationer. (Kaen, 1995)

Vad beträffar storleken på vårt bedömningsurval är en tumregel vid

kvantitativa undersökningar, att ju större urval desto större sannolikhet att

det är representativt för den berörda populationen (Trost, 1994). Vårt urval

på cirka en tredjedel av den totala populationen utgör därmed en bra grund

för att vi ska kunna uttala oss om förhållandena i svenska börsbolag.

2.4.4 Statistiska analyser

I och med att vi talar om vår metod vill vi i korthet nämna de statistiska

analyser vi använder oss av i analysen av vårt insamlade material. Vi har

begagnat oss av programmet SPSS (Statistic Package for Social Science)

för att genomföra de statistiska prövningarna av våra samband. En mera

utförlig förklaring av de statistiska analysmetoderna sker då vi presenterar

dessa för första gången. Det blir förhoppningsvis lättare att komma ihåg

och förstå vad dessa analyser innebär om förklaringen sker i anslutning till

tabellerna.

Klusteranalysen som utgör en statistisk metod kommer vi senare att

använda för att skapa två alternativa grupper till vårt bedömningsurval.

Klusteranalysen syftar till att samla observationer i relativt homogena

grupper (engelska cluster betyder klunga, anhopning) genom att göra en

statistisk körning (Körner & Wahlgren, 1998).
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Den andra statistiska metoden, som utgör en central del i analysen av vårt

insamlade material, är enkel regression. Denna metod används för att

undersöka om det finns något samband mellan en oberoende samt en

beroende variabel. (Körner & Wahlgren, 1998) I vårt fall nyttjar vi enkel

regression till att pröva de samband vi angav i problemformuleringen.

2.4.5 Utformning av enkäten

Som en del i vår empiriska undersökning utformade vi en enkät för att

kvantifiera en av våra tre mätvariabler, nämligen omvärldsdynamik. Vår

grundtanke vid utformningen av enkäten var att få den så enkel som möjligt

för att öka utsikterna att företagen skulle avsätta tid för att besvara

frågorna. Sammanlagt hade vi åtta kryssfrågor vilket vi fann vara en

tillräcklig mängd för att beskriva vår definition på omvärldsdynamik (se

bilaga 1).

Med standardisering avses avsaknad av variation mellan olika

respondenters svar för att på så vis öka jämförbarheten vilket är en viktig

aspekt för en undersöknings resultat (Trost, 1994). Vår enkät var i hög grad

standardiserad dels i form av att alla frågor var likadana för samtliga

respondenter men också gällande tidsperspektivet eftersom enkäten

skickades ut till samtliga inom loppet av två dagar.

Vi har även beaktat Lekvall & Wahlbins (1993) grundläggande råd för hur

en enkät bör utformas. Exempelvis är det viktigt att fundera på hur frågan

kommer att uppfattas av respondenten. Ett vanligt fel är att man vid
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utformningen av formuläret ställer ledande frågor, något vi alltså sökt

undvika. (Lekvall & Wahlbin, 1993) Vi prövade dessutom enkäten på två

olika företag innan vi använde den i vår studie för att försäkra oss om att

den skulle fungera i praktiken och att ingen fråga skulle missuppfattas av

företagen.

Formuläret är dessutom utformat så att frågorna är strukturerade kring

kärnämnet, omvärldens föränderlighet. De fasta svarsalternativen utgörs av

kryssrutor, graderade på en skala från ett till fem vilket innebär en hög

strukturering även på detta plan. Bruket av kryssrutor, även kallade slutna

svarsalternativ, innebär att frågan blir lättare att besvara samt att svaren blir

lättare att bearbeta (Körner & Wahlgren, 1998).

2.4.6 Datainsamling

Datainsamlingen avseende enkäterna gick till så att vi ringde upp företagen

och etablerade kontakt med en person som hade tillräckliga kunskaper om

företagets omvärld samt kapitalstruktur för att kunna svara på våra frågor.

Ofta handlade det om chefen för finansavdelningen eller någon på så

kallade ”business intelligence”-avdelningar. I vissa fall tog det ganska lång

tid att finna rätt person, speciellt inom de större koncernerna. När vi

lokaliserat denna person och berättat om vårt syfte, bifogade vi vår enkät i

ett mejl med närmare instruktioner. Detta sätt att göra en

enkätundersökning visade sig vara mycket tidseffektivt och smidigt.

Eftersom vi redan hade etablerat kontakt med en person inom varje företag
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fick vi en relativt hög svarsfrekvens. Vi skickade även ut ett

påminnelsemejl till de företag som inte svarat i första omgången.

Information avseende de andra två variablerna hämtade vi ur

Affärsdatabasen (www.ad.se, 2001-12-06) och förde in i ett exceldokument

för att kunna beräkna dess genomsnittsvärde enligt våra definitioner. I vissa

fall fick vi komplettera med information från årsredovisningar.

2.4.7 Antal respondenter

Vårt urval bestod av 69 (A-listan) + 44 (Attract 40) =113 bolag. Justerar vi

detta för de företag som inte var lämpliga för denna studie enligt de

avgränsningar vi gjort, utgör det faktiska urvalet 103 företag. Därav erhöll

vi svar från 69 företag vilket innebär en svarsfrekvens på 67% .

2.4.8 Bortfallsanalys

I åtta av företagen kunde vi inte komma i kontakt med en person lämpad

för att besvara våra frågor. I de flesta fall rörde det sig om stora

internationella koncerner som endast hade ett dotterbolag i Sverige. Till de

övriga företagen som inte besvarat enkäten har vi skickat ut ett mejl och

frågat om anledningen till detta. Anledningen till att vi gjort denna

bortfallsanalys är att vi ville ta reda på om något av företagen hade låtit bli

att svara på grund av en orsak som vi förbisett och som skulle göra våra
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resultat missvisande. Av svaren vi fått har vi dock inte kunnat isolera någon

sådan, på resultaten inverkande orsak.

Tretton företag svarade inte heller på detta mejl beträffande

bortfallsanalysen, vilket skulle kunna bero på tidsbrist, ointresse eller

någon annan för oss okänd anledning. Vi har dock inte kunnat finna någon

gemensam nämnare för dessa företag. Tänkbara orsaker vi beaktat är typ

bransch, lönsamhet och skuldsättning, vilka skulle kunna förklara varför

företagen inte besvarat enkäten. Sex personer som vi kontaktade på

företagen uppgav att de hade vidarebefordrat enkäten men därefter hade

inget hänt. Ytterligare fem personer uppgav att orsaken till uteblivet svar

berodde på för hög arbetsbelastning eller att de hade glömt bort att svara på

enkäten. Två företag svarade inte på grund av att de ansåg att frågorna var

irrelevanta för deras verksamhet.

2.4.9 Etik

Av etiska skäl har vi valt att hålla företagen anonyma då vi behandlar ett

område som kan vara känsligt för företagen. Detta innebär att vi endast

presenterar information om bolagen som speglar de för syftet viktiga

karaktärsdragen såsom skuldsättningsgrad, lönsamhet och bransch. Då vårt

syfte inte kräver att man går in på varje specifikt fall anser vi att detta inte

innebär några negativa konsekvenser för studien.
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2.4.10  Validitet och reliabilitet

Det finns två centrala begrepp avseende metoder för mätteknik som har

betydelse för vår undersökning. Det första är validitet, vilket innebär hur

väl den valda metoden svarar mot avsikten med undersökningen.

Annorlunda uttryckt beskriver validitetsbegreppet huruvida den valda

metoden verkligen mäter det man utifrån syftet med undersökningen har

för avsikt att mäta och inget annat (Wallén, 1996).

Det andra begreppet är reliabilitet, vilket innebär metodens förmåga att

motstå slumpens inverkan. Ju bättre validitet och reliabilitet en metod har,

desto säkrare blir resultatet. Validitet kan sägas vara att metoden ska vara

fri från systematiska fel och reliabilitet att den ska vara fri från

slumpmässiga fel. (Wallén, 1996)

Validiteten har vi försäkrat oss om genom att vi först ringde företagen för

att finna en person som var lämplig för att besvara våra frågor, det vill säga

någon med ett perspektiv på hela företagets finansiering och strategi.

Därefter skickade vi ut enkäten med tydliga frågor som behandlar de olika

variabler vi har använt för att definiera omvärldens föränderlighet. För att

ytterligare säkerställa att respondenterna skulle förstå vad vi avsåg att mäta,

bifogade vi en detaljerad förklaring av hur vi definierade de olika uttrycken

(se bilaga 1).

Vi anser oss ha uppnått en hög reliabilitet genom att använda en

standardiserad enkät, där svaren gavs i form av kryssalternativ. Detta

innebär att precisionen för hur svaren registreras blir hög. Dessutom utgör
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enkäten ett objektivt verktyg där frågorna inte färgas av intervjuarens sätt

att formulera dem vilket ökar svarens jämförbarhet.

2.4.11  Metodkritik

Att välja en förklarande inriktning på studien kan innebära en risk beroende

på att teorier beaktas redan vid problemformuleringen. Enligt Andersen

(1994) är det en stor risk att teorierna som utnyttjas i en förklarande studie

påverkar observationerna eftersom de spelar en viktig roll. Empirisk fakta

blir teoretiskt influerad och är därför inte oberoende och neutrala i

förhållande till teorin. Teorin påverkar även valet av mätmetod och

tolkningen av data. För oss föreligger sålunda en risk att fakta anpassas till

teorin istället för tvärtom. Detta är något vi är medvetna om och har försökt

undvika i största möjliga mån.

Det faktum att vårt bedömningsurval inbegriper företag noterade på Attract

40-listan skulle kunna innebära en ökad representation av lönsamma

företag eftersom de är de mest omsatta aktierna och därmed åtminstone på

lång sikt borde vara lönsammare än genomsnittet. A-listans företag bör å

andra sidan inte ha denna karakteristik. Detta behöver dock inte medföra att

resultaten blir påverkade utan endast att vi får färre representanter i

gruppen olönsamma företag.

Vi vill uttrycka viss kritik gentemot den operationalisering vi gjort för att

kunna mäta omvärldsturbulensen för de valda företagen. Vår definition kan

stämma väl överens med hur respondenterna svarat. Däremot finns det en
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möjlighet att de valda definitionerna inte överensstämmer med den korrekta

innebörden av en dynamisk omvärld. Problemet är att veta vad som utgör

den korrekta definitionen. För att ändå lösa problemet på ett vetenskapligt

sätt har vi valt att utgå från vedertagna definitioner som förhoppningsvis

har en god relevans.

2.4.12  Källkritik

Vi har som bekant använt oss av en enkät för insamlande av primärdata för

att definiera omvärldsturbulensen. Ett annat tänkbart sätt att definiera

denna variabel kunde ha varit att använda sig av sekundärdata. Ett exempel

vore att beräkna omvärldsdynamiken med hjälp av variansen i

försäljningsvolymen i branschen eller liknande mått på osäkerhet och

turbulens. Orsaken till att vi ändå valde att göra en enkätundersökning var

att vi fann det intressant att erhålla företagens åsikter. Detta eftersom det i

slutändan är företagen själva som gör valet av kapitalstruktur baserat på sin

egen uppfattning av omvärldsturbulensen, om de tar hänsyn till denna

faktor. Denna källa kan sägas vara mer subjektiv men i våra ögon speglar

denna subjektivitet företagens inställning till skuldsättningsproblematiken

och är därför ur ett strategiperspektiv en viktig faktor att beakta. Vi vill

dock påpeka att olika personer kommer uppfatta enkäten på olika sätt och

därmed ökar osäkerheten i studien. Vid användande av sekundärdata

bygger detta på att databaserna är tillförlitliga och följaktligen föreligger

risker även med detta val av informationskälla.



KKaappiittaallssttrruukkttuurr  oocchh  oommvväärrllddssddyynnaammiikk  ––  iinnvveerrkkaann  ppåå  fföörreettaaggss  llöönnssaammhheett??

30

3 Definitioner och förförståelse

I detta kapitel beskriver vi den teoretiska utgångspunkt som ligger till

grund för den kommande analysen av vårt insamlade material. Vi

behandlar dels vedertagna teorier inom kapitalstruktursområdet, dels

studier vars syfte är att förena finansiella teorier med olika strategiska

aspekter. Till sist redogör vi för de undersökta variablerna samt definierar

hur vi beräknat dessa.

3.1 Finansiell utväxling eller hävstångseffekt

Vi vill i detta avsnitt föra fram för- och nackdelar förknippade med

hävstångseffekten. Vi börjar med en generell förklaring för att sedan

beskriva och exemplifiera konsekvenserna av finansiell utväxling mer

noggrant.

Till att börja med utgår vi ifrån ett företag som enbart har eget kapital som

finansieringskälla. Genom att byta ut en del av det egna kapitalet mot lånat

kapital uppstår en finansiell utväxling. Denna utväxling kan ske på grund

av att det lånade kapitalet förräntas till en högre avkastning. ”Innebörden är

att vid ett givet eget kapital kan det egna kapitalets räntabilitet ökas genom

att man lånar upp pengar och placerar dem till högre förräntning än

skuldräntan”. (Hallgren, 1996, s. 163) Eftersom företaget vid upptagandet

av lån förbinder sig att betala fasta avgifter ökar den förväntade

avkastningen och därmed företagets systematiska risk (Simerly och Li,
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2001). Följande formel visar på kopplingen mellan räntabiliteten på totalt

kapital, RT, och räntabiliteten på eget kapital, RE.

RE = [RT + (RT - RS) * S/E] * (100-Z)/100

RE = Räntabilitet på eget kapital      RT = Räntabilitet på totalt kapital

RS = Genomsnittlig skuldränta      S/E = Skuldsättningsgrad

Z = Företagets skattesats

För att belysa den inverkan hävstångseffekten har på avkastningen på eget

kapital använder vi följande exempel 3.1. Antag att företaget ”Gammal är

bäst”, som driver ett numera privatiserat äldreboende, har följande

finansiella status:

Ingen hävstångseffekt:

Eget kapital: 4 000 000 (100 000 aktier * 40kr)

Långfristiga räntebärande skulder: 0

Vinst före skatt:  800 000

Räntebärande skulder:             0

Skatt (50 %):                -400 000

Nettovinst:  400 000

RT = 400 000/4 000 000 = 10% vilket i detta fall är detsamma som RE

eftersom det inte finns några lån i företaget. Skulle ”Gammal är bäst” ha

valt en kapitalstruktur med hälften eget kapital och hälften lånat kapital till

en ränta av 6% skulle utfallet ha blivit annorlunda.
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Hälften skulder, hälften eget kapital:

Eget kapital: 2 000 000 (50 000 aktier * 40kr)

Långfristiga räntebärande skulder: 2 000 000

Vinst före skatt: 800 000

Räntekostnad 6%:            -120 000

Vinst efter fin. kostnader: 680 000

Skatt (50 %):                                  -340 000

Nettovinst: 340 000

Räntabiliteten på eget kapital blir annorlunda i och med att en mindre andel

aktieägare nu kan dela på en, proportionellt sett, större vinst. RE blir: 340

000/2 000 000 = 17%, en ökning med sju procentenheter i jämförelse med

den förra kapitalstrukturen. Genom att använda formeln för finansiell

utväxling kan vi isolera effekten av en ökad skuldsättning och göra dess

betydelse tydligare. I följande exempel justerar vi enbart

skuldsättningsgraden (S/E) för att se vilken inverkan detta har på

avkastningen på eget kapital. Antag att räntabiliteten på totalt kapital är

10% och att räntan är densamma som förut, det vill säga 6%.

RE    = [RT + (RT - RS) * S/E] * (100-Z)/100

6%   = [10 + (10-6) * 0,5] * 0,5

7%   = [10 + (10-6) * 1   ] * 0,5

9%   = [10 + (10-6) * 2   ] * 0,5

11% = [10 + (10-6) * 3   ] * 0,5

13% = [10 + (10-6) * 4   ] * 0,5

17% = [10 + (10-6) * 6   ] * 0,5
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Resultatet av den ökade skuldsättningen är att den förväntade avkastningen

på eget kapital tilltar, vilket borde gynna aktieägarna som får en bättre

avkastning. Detta mönster håller i sig så länge avkastningen på totalt

kapital överstiger den genomsnittliga räntan för de skulder som ”Gammal

är bäst” innehar. Problem uppstår emellertid när RT inte längre överstiger

RS. När denna situation inträffar finns hävstångseffekten kvar, men den slår

nu åt fel håll och ökar på förlusten mer än om företaget enbart hade haft

eget kapital. Ett tänkbart scenario i vårt exempel är att avkastningen på

totalt kapital för ”Gammal är bäst” inte når upp till föregående års nivå utan

endast blir 2 % detta år. Sätter vi in det nya värdet på RT i formeln med

antagandet att företaget hade dubbelt så mycket lån som eget kapital (S/E =

2) blir avkastningen på eget kapital:

RE = [2 + (2-6) * 2] * 1 = - 6% 

Hade ”Gammal är bäst” fortsatt att enbart förlita sig på eget kapital skulle

förlusten ha uteblivit och precis som i ursprungsläget skulle RT ha varit lika

med RE, det vill säga 2%. Skillnaden mellan enbart eget kapital och hälften

skulder i kapitalstrukturen blir därmed åtta procentenheter vilket är en

avsevärd försämring.

Hävstångseffekten visar sig därmed ha en dubbelverkan på den förväntade

avkastningen på eget kapital. Å ena sidan gör den att vinsten respektive

förlusten förstärks på grund av skillnaden i genomsnittlig ränta och

avkastning på totalt kapital. Å andra sidan medför hävstångseffekten att

spridningen i den procentuella avkastningen ökar och därmed stiger också

risken. (Brealey & Myers, 2000)
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Det är alltså aktieägarna som möter en större risk när företaget väljer att

byta ut eget kapital mot lån. Men vid mycket låg soliditet får även

kreditgivarna ta en del av affärsrisken. Vid låg soliditet kräver därför

aktieägare och kreditgivare en riskpremie vilket driver upp

kapitalkostnaden (Hallgren, 1996). En ytterligare aspekt värd att nämnas är

att lånekostnaden troligtvis stiger vid en högre skuldsättningsgrad, det vill

säga RS ökar, vilket leder till att ökningen i RE inte blir lika stor som vid en

lägre skuldsättningsgrad (Ben-Horim, 1987). En ökad skuldsättning kan te

sig som ett enkelt sätt för företag att öka avkastningen till sina aktieägare,

men det finns dock stora risker med ett sådant förfarande. En kritisk faktor

blir att beräkna vilka vinster som krävs för att betala lånen så att inte

verksamheten blir lidande.

Följande exempel illustrerar ett företag med kraftigt varierande intäkter och

rörelseresultat i kombination med en hög skuldsättning, samt den effekt

detta kan få på räntabiliteten på eget kapital. De bruttoresultat och

finansiella intäkter vi använder i beräkningen nedan är fiktiva. Inom

parantes visas motsvarande post om företaget enbart använt eget kapital

som finansieringsalternativ.

Exempel 3.2 Kapitalstrukturens inverkan på RE

Tillgångar: 4000 Ränta: 12%

Räntebärande skulder: 2000 Skattesats: 45%

Eget kapital: 2000
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1997 1998 1999 2000
Bruttoresultat 200 -55 600 -500

Fin. Intäkter 10  55 30  20

Fin. Kostnader            -240 (0) -240 (0) -240 (0) -240 (0)

Res. e fin. Netto          -30 (210) -240 (0) 390 (380) -720 (-500)

Skatt (45%)  0 (-95)  0 (0) -176 (-171)  0 (0)

Nettoresultat -30 (116) -240 (0) 215 (209) -720 (-500)

RE(Res. e fin. netto/E):-1,5 (5,2) -12,0 (0,0) 19,5 (9,5) -36,0 (-12,5)

Exemplet ovan belyser de kraftiga svängningar hävstångseffekten kan

medföra. Tittar vi på 1998 skulle företaget uppnå ett nollresultat om det

enbart finansierade verksamheten med eget kapital. Samma bruttoresultat

medför en räntabilitet på eget kapital på -12% vid en skuldsättningsgrad på

100%, det vill säga hälften skulder och hälften eget kapital. Påföljande år

drar företaget dock nytta av sin hävstångseffekt och mer än fördubblar

räntabiliteten på eget kapital, från 9,5% till 19,5%. De kraftiga

fluktuationerna i bruttoresultaten gör att en kapitalstruktur med enbart eget

kapital ger ett jämnare utfall i detta exempel. Jämför vi den genomsnittliga

räntabiliteten på eget kapital för de två olika kapitalstrukturerna visar det

sig att det säkra alternativet antar en RE på 0,6% per år medan en soliditet

på 50% innebär en negativ RE på -7,5% per år.

Sammanfattningsvis kan det vara positivt för aktieägarna om företaget

väljer att byta ut en del av det egna kapitalet mot lån. Skälet är att det

lånade kapitalet kostar mindre än den avkastning som råder för det totala

kapitalet. Faran består i att skuldfinansiering medför fasta betalningar i

form av räntor som kontinuerligt måste betalas. Dessa kostnader blir snabbt

mycket kännbara i de fall då den totala avkastningen inte överstiger
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skuldräntan. Det avgörande momentet blir att bedöma vilken

skuldsättningsgrad som ökar vinsten men inte riskerar att försätta företaget

i kris. Det kanske till och med är så att lånefinansiering är ett sämre

alternativ över huvud taget. Detta leder oss in på nästa avsnitt som belyser

de vanligaste finansiella faktorerna att beakta för ett företag vid valet av

kapitalstruktur.

3.2 Trade-off teorin

Mot bakgrund av den föregående diskussionen är det enligt vår mening

lämpligt att med hjälp av trade-off teorin, se vilka påverkande faktorer som

talar för respektive emot användandet av hävstångseffekten.

Utgångspunkten för trade-off teorin är de propositioner MM angav 1958 i

vilka de hävdade att valet av kapitalstruktur inte spelar någon roll för ett

företags värde. De reviderade sedan dessa propositioner så att hänsyn togs

till skatteeffekter som kan öka ett företags värde. Denna utgångspunkt har

därefter utvecklats till att bli den så kallade trade-off teorin. (Kaen, 1995)

Trade-off teorin, som återfinns i praktiskt taget varje finansieringsbok,

behandlar traditionella fördelar och nackdelar avseende

kapitalstruktursvalet. Detta anser vi vara en bra utgångspunkt för en

diskussion kring de resultat vår empiriska studie ger.

När ett företag konstaterat att lånefinansiering skulle vara fördelaktigt blir

nästa steg att utreda hur stor andel räntebärande skulder som är lämplig för

att öka företagets värde utan att det medför svårigheter för verksamheten.

Brealey & Myers (2000) ger följande beskrivning av trade-off teorins mål:

”Det teoretiska optimumet är uppnått när nuvärdet av skattesköldar, till
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följd av upptagna lån, exakt motsvarar ökningen i nuvärdet av kostnaden

för finansiellt trångmål” (Brealey & Myers, 2000, s. 510). En liknande

definition ges av Shapiro (1990) som menar att den optimala

skuldsättningsgraden innebär en avvägning mellan skattefördelen av

ytterligare lånefinansiering och den högre förväntade kostnaden för

finansiellt trångmål. Riahi-Belkaoui, (1999) presenterar en mer utvecklad

variant av denna teori. Skillnaden är att han där explicit tar i beaktande en

ytterligare kostnad, nämligen vad som på engelska benämns agency cost

och fritt översatt betyder de kostnader som uppstår till följd av olika

intresseinriktningar från företagsledning, aktieägare och kreditgivare.

Formeln för en optimal kapitalstruktur ser därmed ut enligt följande där NV

står för nuvärdet (Riahi-Belkaoui, 1999):

Värde på företaget = Värde med enbart E + NV(skattesköld) –

NV(finansiellt trångmål) – NV(kostnader för intressekonflikter)1

Vi ska nu utreda dessa delar närmare och förklara vad de består av och hur

de inverkar på ett företags kapitalstruktur.

3.2.1 Skattesköldar

Skuldfinansiering har en klar fördel jämfört med andra former av

finansiering. De räntekostnader som betalas på lånen får dras av från den

aktuella vinsten och således minskar företagets totala skattekostnad, detta

till skillnad från utdelningar som görs eller kvarhållna vinster vilka inte är

                                                
1 Se stycke 3.3.
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avdragsgilla. Detta fenomen benämns i litteraturen skattesköld och avser

den kostnad som ett företag kan undgå i och med att räntebetalningar är

avdragsgilla. (Brealey & Myers, 2000) Det finns i huvudsak två faktorer

som avgör relevansen av skattesköldar för ett företag. Den ena är hur stor

den aktuella skattesatsen är, ju högre procentsats desto större besparingar

kan uppnås. Den andra faktorn är att företaget i fråga måste ha en vinst mot

vilken det kan kvitta räntebetalningarna. Ju större vinst, desto större

utrymme för eventuella skattesköldar. (Myers, 1984)

En naturlig fråga att ställa sig är varifrån denna ytterligare vinst kommer,

vem är det som betalar? Förändringen är rent teknisk vilket inte påverkar

företagets tillgångar och därmed inte borde förändra värdet på företaget om

vi följer MMs resonemang. Möjligheten till värdeökning beror istället på

att företaget inte behöver betala lika mycket skatt och förloraren i

sammanhanget blir därmed staten (Shapiro, 1990). Det sker helt enkelt en

omfördelning av en del av företagets kostnader till staten. Under antagandet

att ett företag kan använda skattesköldar kontinuerligt varje år blir

storleken på företagets värdeökning lika med nuvärdet av skatteskölden.

Eftersom denna fördel uppnås så länge företaget har räntebärande skulder

utgör diskonteringsräntan likaledes räntesatsen för skulderna. (Shapiro,

1990)

Trots de uppenbara fördelarna med skuldfinansiering i form av

skattesköldar väljer en del företag att endast använda eget kapital som

finansieringskälla. Ett exempel är dataföretaget Apple Computer som 1992

inte hade några skulder i sin kapitalstruktur (Kaen, 1995). Ett annat

exempel är pappersproducenten Rottneros som år 2000 hade gjort sig helt

fria från långsiktiga, räntebärande skulder (Rottneros årsredovisning,
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2000). Hur kommer det sig att dessa företag inte verkar intressera sig för

utnyttjandet av skattesköldar? Vi menar att det vore att göra det lätt för sig

om man förklarade det med ignorans och dåligt engagemang. Det finns

tvärtom flera möjliga skäl till varför de två företagen agerat som de gjort.

För det första neutraliserar den privata kapitalskatten den positiva inverkan

skatteskölden har. Miller beskrev en jämviktspunkt av agregerat utbud och

efterfrågan på företagsskuldsättning, där den privata kapitalskatten som

betalas av den senaste investeraren exakt motsvarar företagets

skattebesparing. Eftersom jämvikten endast speglar det agregerade

förhållandet kan det emellertid finnas olikheter mellan företag vilket kan

förklara spridningar inom branscher. Dessa faktorer tar ut varandra helt i de

fall då den effektiva skattesatsen på utdelningar är avsevärt lägre än den för

räntor så att fördelarna med skatteskölden uteblir. Problemet med Millers

teori är att den endast fungerar om företag är utsatta för samma skattesats.

Detta antagande stämmer inte särskilt väl överens med verkligheten på

grund av andra omständigheter som gör att den effektiva skattesatsen

varierar mellan företag, se nästa stycke. I motsats till Millers teori menar

MM i sin reviderade version att skattebetalande företag alltid tjänar på att

låna. Oavsett vilken teori man förespråkar förutser de samma syn på vilken

typ av företag som bör låna mer respektive mindre

Myers (1984) skriver att enligt ovan nämnda herrars resonemang ska

företag som är utsatta för mycket risk, allt annat konstant, låna mindre.

Risk definieras i detta sammanhang som variansen av marknadsvärdet på

företaget. Den lägre skuldsättningen beror främst på att ökad risk medför

en större sannolikhet att företaget kommer att gå i konkurs. Företag som
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har konkreta tillgångar med likvida andrahandsmarknader ska däremot låna

mer. (Myers, 1984)

En annan orsak som motverkar Millers föregående nämnda teori avseende

skatter, är att räntor inte utgör det enda alternativet till att minska den

skattepliktiga vinsten. Exempelvis kan investeringar i immateriella

tillgångar såsom forskning och utveckling kostnadsföras direkt vilket

medför att den redovisade vinsten minskar och därmed också den skatt som

måste betalas. Ju fler alternativa sätt det finns för företag att minska den

skattepliktiga vinsten, desto mindre fördel uppnås med skuldfinansiering.

(Brealey & Myers, 2000) Dessa reservationer är kopplade till själva

skatteskölden. Vi ska nu förklara andra omständigheter som motverkar den

fördel som kan utvinnas via skattesköldar och alltså talar emot användandet

av den finansiella hävstångseffekten.

3.2.2 Finansiellt trångmål

Den förmodligen vanligaste och mest debatterade invändningen mot

lånefinansiering benämns finansiellt trångmål. Denna term avser tillfällen

då löften till kreditgivare bryts eller nås med svårigheter och är en faktor

som därför talar för finansiering i form av eget kapital istället för lån.

Skälet till detta är att ökad skuldsättning förhöjer sannolikheten att

företaget hamnar i konkurs. Finansiellt trångmål leder dock inte alltid till

konkurs, ibland medför det enbart att företag under en period hamnar i

svårigheter. (Heshmati, 2001) Gemensamt för dessa är dock att de medför

kostnader för företaget, om än av något olika karaktär.
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Det finns både direkta och indirekta kostnader förknippade med finansiellt

trångmål. De direkta är i form av administrativa och legala kostnader. De

indirekta uppstår till följd av en mera restriktiv förhållning från olika

intressenter, vilket exempelvis kan leda till minskad försäljning (Heshmati,

2001). Exempelvis är kunder mycket intresserade av ett företags finansiella

ställning om de måste betala en tjänst eller en produkt i förväg. Företag i

finansiellt trångmål kan få svårt att lyckas attrahera kompetent personal.

Detta beror på att individer söker företag som kan erbjuda en trygg

anställning med utvecklingsmöjligheter. Dock är det inte sannolikt att

kostnaderna förknippade med finansiellt trångmål blir betydelsefulla förrän

företagets skuldsättningsgrad överstiger branschgenomsnittet. (Kaen, 1995)

En annan orsak till att beakta graden av skuldsättning är att lån innebär

fasta, kontinuerliga utgifter vilket kan minska flexibiliteten för ett företag

(Schlosser, 1992). Rent praktiskt försöker kreditgivarna förutse dessa

kostnader då det är de som får betala om företaget blir satt i konkurs. För

denna risk kräver de en kompensation i form av en högre avkastning. Detta

minskar utdelningskapitalet till aktieägarna och reducerar marknadsvärdet

på deras aktier. (Brealey & Myers, 2000)

3.3 Asymmetrisk information

Vi vill även förklara en alternativ teori avseende kapitalstruktur som

bygger på antagandet om asymmetrisk information. Med detta menas att

företagsledningen har mer och bättre information om verksamheten än

externa investerare såsom långivare och aktieägare (Brealey & Myers,

2000). Vi behandlar denna teori då den fått stor genomslagskraft på grund

av att den förklarar varför företagen valde lånefinansiering, långt innan
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skatteavdrag medgavs (Kaen, 1995). Asymmetrisk information påverkar

valet mellan intern och extern finansiering såväl som mellan eget kapital

och skulder (Brealey & Myers, 2000). Det intressanta för vår del är hur

detta fenomen inverkar på valet av kapitalstruktur.

Det vore orealistiskt att försöka eftersträva att externa investerare ska ha

samma kunskap som företagsledningen. Investerarna är dock i stor

utsträckning intresserade av den information som ges och vilka långsiktiga

trender som företagen kan urskilja. Vilken information som presenteras kan

få stor betydelse för framförallt aktiekursen och påverkar därmed

aktieägarnas avkastning. Myers (1984) Samma forskare resonerade sig

fram till att företagets ledning i första hand kommer att värna om de

befintliga aktieägarna. Utifrån detta perspektiv kommer de inte att tillåta

någon form av finansiering som missgynnar denna intressegrupp. Den

bästa lösningen på problemet är enligt Myers (1984) att företaget i sin

verksamhet genererar tillräckligt med internt tillförda medel (ITM) för att

täcka de löpande utgifterna samt de investeringsbehov som finns.

Emellertid, är denna situation främmande för många företag. De är istället

tvungna att vända sig till externa investerare för att ackumulera tillräckligt

med kapital. (Myers, 1984)

Valet står då mellan att emittera nya aktier eller att ta upp nya lån. I detta

fall föredrar företagen lån framför att emittera aktier (Myers, 1984).

Eftersom företagsledningen har information som inte investerarna har, kan

det uppfattas som att företaget inte genererar tillräckligt med internt

tillförda medel, vilket i sin tur kan resultera i att aktien blir undervärderad.

Det finns empiriska studier som stärker uppfattningen att emission av nya

aktier ger upphov till nedgång i företagets aktiepriser (Baskin & Miranti,
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1997). Vad beträffar låntagande finns inget motsvarande samband. Detta

gör det ofördelaktigt att emittera nya aktier då priset som företaget kan ta ut

är lägre än det borde vara, vilket missgynnar nuvarande aktieägare. Därmed

är det mer lämpligt att emittera skuldebrev eller öka upplåningen hos till

exempel banker för att erhålla tillräckligt med kapital. Ett annat skäl till

varför lån utgör ett bättre finansieringsalternativ än nya aktier är att det är

ett säkrare finansiellt instrument som inte påverkar värdet på företaget lika

mycket som en nyemission skulle ha gjort. När företagsledningen

tillkännager den nya informationen är det alltså bättre att ha säkra

finansieringskällor då dessa inte fluktuerar lika mycket som aktier gör

(Myers, 1984).

Föregående stycke illustrerar hur externa investerare tolkar valet av

finansiering som väsentlig information angående företagets verksamhet.

Asymmetrisk information blir därmed en betydande faktor för valet av

kapitalstruktur (Myers, 1984). Denna faktor bestämmer en viss ordning för

hur företag väljer kapitalstruktur (Myers, 1984). När en företagsledning

befinner sig i en situation med bristande information är det rationellt att

undvika att vidta åtgärder som signalerar dåliga nyheter och följaktligen

skulle en viss rangordning av finansieringskällor bli ett naturligt val

(Baskin, 1989). Denna rangordning kallas på engelska för ”Pecking-order”

och hävdar att finansieringsformen bestäms enligt följande ordning:

1. Internt tillförda medel

2. Externa medel i form av lån

3. Externa medel i form av nyemissioner



KKaappiittaallssttrruukkttuurr  oocchh  oommvväärrllddssddyynnaammiikk  ––  iinnvveerrkkaann  ppåå  fföörreettaaggss  llöönnssaammhheett??

44

Denna teori skapades ursprungligen av Gordon Donaldson (1961). Han

antar att företag önskar kunna upprätthålla en stadig nivå på

aktieutdelningen mellan åren för att undvika att investerarna tappar

förtroende för aktien beroende på minskad utdelning. Följaktligen vill

företag, med fluktuerande vinster som ökar osäkerheten i möjlig utdelning,

reducera denna finansieringsform för att undvika att investerarna

misstänker att aktien är övervärderad (Baskin & Miranti, 1997).

Enligt denna teori finns ingen väldefinierad kapitalstruktur eftersom det

finns två typer av eget kapital, dels internt tillförda medel och dels externt

tillfört aktiekapital. Den förstnämnda kapitalkällan har högsta prioritet vid

kapitalbehov, medan den sistnämnda kommer först på tredje plats i

hierarkin (Myers, 1984).

Pecking-order teorin förklarar skillnader inom branscher och då framförallt

varför lönsamma företag väljer en låg skuldsättningsgrad (Brealey &

Myers, 2000). Företag som verkar på en mogen marknad kommer att öka

skuldsättningen vid förlust och minska den när företaget går med vinst

(Sunder & Myers, 1999). Inte heller denna teori kan helt förklara hur ett

företag väljer sin kapitalstruktur. Det finns många företag som emitterat

aktier trots att de hade kunnat öka upplåningen istället (Myers, 1984).

Ericsson är ett exempel på ett företag som vid ett flertal tillfällen vänt sig

till aktiemarknaden istället för till kreditgivare.
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3.3.1 Agent – principal teorin

En annan ofta debatterad faktor som uppkommer på grund av asymmetrisk

information återfinns i den så kallade agent-principal teorin. Denna teori

förklarar hur kostnader för intressekonflikter uppkommer i och med att eget

kapital byts ut mot skulder. ”Dessa kostnader motsvarar skillnaden mellan

det verkliga värdet på ett företag och värdet på ett hypotetiskt företag där

ledningens, aktieägarnas och kreditgivarnas intentioner helt och precist kan

förutses” (Heshmati, 2001, s.4). Jensen och Meckling (1976) definierar en

intresserelation som ett kontrakt där en eller flera personer (principaler)

anställer en annan person (agenten) att utföra vissa tjänster för deras

räkning, vilket innebär att agenten erhåller viss beslutsrätt. Det naturliga

problemet består i att agenten inte alltid agerar enligt principalernas

intressen utan av en eller annan anledning driver företaget på ett sätt som

inte är värdemaximerande för principalerna. Ett skäl till denna avvikelse

kan vara att agenten, det vill säga ledningen, är ansvarig för andra

intressegrupper vars önskemål måste tillgodoses. (Jensen & Meckling,

1976) Personalen i företaget kan exempelvis vara en sådan intressegrupp

(Kaen, 1995).

Det finns två typer av intressekonflikter som kan uppstå; mellan aktieägare

och företagets ledning samt mellan aktieägare och långivare (Jensen &

Meckling, 1976). Den första uppstår på grund av att ledningen inte står för

100% av ägandet av företaget. Ett exempel på en kostnad för

intressekonflikter är att ledningen inte har möjlighet att genomföra

högriskabla, men lönsamma, investeringar på grund av att kreditgivarna

utfärdat vissa restriktioner. Den andra typen av intressekonflikter kan
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härledas till kontraktet med kreditgivarna som uppmuntrar aktieägarna att

göra investeringar som är suboptimala. (Riahi-Belkaoui, 1999) Ett tänkbart

scenario är att aktieägare skulle utnyttja sin ägarposition på bekostnad av

långivarna, som inte kan förhindra att vissa beslut tas. Kostnaderna ökar

vid högre skuldsättning då ledningen i dessa situationer har incitament att

satsa på mera riskfyllda projekt med en låg sannolikhet för att lyckas. Faller

investeringen trots allt väl ut, tar ledningen för företaget den största delen

av vinsten och om det går dåligt är det ändå kreditgivarna som får stå för

kalaset (Jensen & Meckling, 1976).

Läkemedelsföretag ställs ofta inför situationer där det är viktigt att kunna

fortsätta att bedriva kostsam forskning och utveckling för att nå ett

genombrott. Det blir då extra viktigt att långivare inte lägger sig i och

förhindrar verksamheten (Kaen, 1995). Det tillkommer även, innan

konkursen är ett faktum, kostnaden för de kontrollåtgärder som upprättas

för att förhindra att aktieägarna inte agerar på kreditgivarnas bekostnad

(Riahi-Belkaoui, 1999).

3.4  Tidigare studier

I detta avsnitt redovisar vi för tidigare studier som gjorts avseende

kapitalstruktur utifrån ett finansiellt, kontextuellt samt strategiskt

perspektiv. Avsikten är att ta del av empiriskt material för att skapa en

förståelse för den forskning som bedrivits inom samma område som vår

studie avser.
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3.4.1 Finansiellt perspektiv

Tidiga forskare hävdade att valet av finansieringskälla var irrelevant för

företagets strategi (Miller & Modigliani, 1958). Som vi tidigare redogjort

för framhäver den senare tidens forskning att beslut rörande

kapitalstrukturen visst spelar roll för företagets värde beroende på

marknadsimperfektioner (Myers & Majluf, 1984).

Ett vanligt sätt för forskare att studera kapitalstruktur har varit att kartlägga

olika faktorer som påverkar skuldsättningsgraden hos företag. Exempelvis

har ett flertal studier sökt finna samband mellan storleken på FoU samt

marknadsföringskostnader och skuldsättningsgrad. Bradley, Jarrell & Kim

(1984) samt Long & Malitz (1985) hävdar alla att det finns ett negativt

samband mellan företags skuldsättningsgrad och denna typ av kostnader.

Andra faktorer vars inverkan på skuldsättningen empiriskt har prövats i

flera studier är andelen fasta tillgångar, tillväxtmöjligheter, fria kassaflöden

och risken för konkurs (Harris & Raviv, 1991).

Den kanske intressantaste aspekten, sambandet mellan företags lönsamhet

och dess skuldsättningsgrad, har undersökts med hjälp av en rad olika

modeller och teorier. Grundat på teorier om intressekonflikter, eller den så

kallade agent-principal teorin, har följande teoretiska resultat presenterats

av Chang (1987) – skuldsättningsgraden ökar när lönsamheten minskar.

Detta teoretiska påstående får stöd av följande empiriska studier (Kester,

1986; Friend & Hasbrouck 1988; Friend & Lang, 1988; Titman & Wessels,

1988). Anmärkningsvärt är dock att detta resonemang står i direkt motsats

till trade-off teorin som hävdar att företag med god lönsamhet bör ha hög

skuldsättningsgrad (Brealey & Myers, 2000).
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Inom ramen för asymmetriska informationsmodeller har ett flertal forskare

teoretiskt hävdat, precis som Brealey & Myers (2000), att

skuldsättningsgraden ökar med högre lönsamhet (Ross 1977; Leland &

Pyle 1977; Heinkel 1982; Blazenko 1987; John 1987; samt Poitevin 1989).

Det finns dock endast ett mycket svagt empiriskt stöd för denna

uppfattning. Vi har endast funnit en empirisk studie som har visat stöd för

detta resonemang fast sambandet var mycket svagt eller rent av statistiskt

insignifikant (Long & Malitz, 1985).

Ovanstående teorier har identifierat en rad potentiella faktorer som

påverkar valet av kapitalstruktur men eftersom de flesta teorierna är

kompletterande till karaktären, kvarstår fortfarande att empiriskt besvara

frågan om vilka av faktorerna som är viktiga i vilken kontext.

3.4.2 Kontextuellt perspektiv

Vi ska nu beskriva ett antal studier vars författare föreslår att

omvärldsfaktorer inverkar på valet av kapitalstruktur. Bradley, Jarrell &

Kim (1984), kom fram till att volatiliteten i företagens vinster samt risken

för att de hamnar i finansiellt trångmål hade ett omvänt förhållande till

skuldsättningsgraden. Detta innebär med andra ord att ju högre

omvärldsturbulens desto lägre skuldsättning. Denna studie påvisade även

att branscheffekter hade en signifikant inverkan på kapitalstrukturen. Ännu

ett exempel på branschinriktad forskning är studien av Barclay, Smith &

Watts (1995) som hävdade att skuldsättningen är låg i högteknologiska
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branscher och hög för företag i lågteknologiska branscher (Biais &

Casamatta,1999).

Thies & Klock (1992) breddade denna typ av studier genom att studera

tillverkningsföretag. De fann att när fluktuationerna i försäljningstillväxt

ökade, det vill säga omvärldsförändringen tilltog, minskade användandet av

långfristiga skulder. Deras resultat stöttade påståendet att kontextuella

faktorer påverkar kapitalstrukturen. De hävdade vidare att skattemotiv

uppmuntrar till ökad skuldsättning, medan risken för att gå i konkurs och

kostnader för intressekonflikter begränsar användandet av skuldsättning.

Även asymmetrisk information sades minska låntagande.

Chung (1993) undersökte i sin studie sambandet mellan operationell risk

och olika typer av tillgångar. Han kom fram till att en osäker

avsättningsmarknad, det vill säga volatilitet i efterfrågan, hade ett negativt

samband med skuldsättningsgraden. Detta betyder att företag som möter

relativt liten osäkerhet på sin marknad, som exempelvis i el- och

vattenindustrin, har en högre skuldsättningsgrad. Resultatet visade också att

företag med större tillväxtpotential i branschen tenderade att använda en

mindre andel skuldfinansiering.

Sammanfattningsvis har forskning rörande kapitalstruktur från ett

kontextuellt perspektiv stärkt argumentet att omvärldsfaktorer skulle kunna

ha en inverkan på valet av kapitalstruktur.
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3.4.3 Strategiskt perspektiv

Det finns flera strategiforskare som gör gällande att finansieringsbeslut bör

ta hänsyn till företagsstrategiska perspektiv (Barton & Gordon, 1988;

Bromiley, 1990; Chatterjee, 1990; Chatterjee & Wernerfelt, 1991; Kochar,

1996; Kochar & Hitt, 1998; Simerly & Li, 2000).

Den positiva inverkan en anpassning mellan omvärld och strategi har på ett

företags lönsamhet är en central faktor inom strategisk forskning.

Contingency teorin utgår ifrån att företag möter allt ifrån stabila till mycket

turbulenta omvärldsförhållanden (Burns & Stalker, 1966). Under 1970-talet

började anpassning till omvärlden bli ett viktigt koncept inom

organisationsteori (Aldrich, 1979) såväl som inom strategiforskning (Miles

& Snow, 1978). Venkatraman & Prescott (1990) påvisade ett starkt stöd för

att en lämplig matchning mellan omvärld och företagsstrategi har en

systematiskt positiv påverkan på lönsamheten. De definierade

anpassningen mellan omvärld och strategi som hur företaget fördelade

resurserna med avseende på rådande förhållanden.

De flesta studier inom strategiområdet har fokuserat på sambandet mellan

företagsspecifika faktorer och kapitalstruktur. Exempelvis Barton &

Gordon (1987, 1988) vars empiriska resultat visade att det finns ett

samband mellan kontextuella faktorer och kapitalstruktur. Denna studie

påvisade att lönsamhet är negativt relaterat till skuldsättning för alla olika

strategiklassificeringar. Deras slutsats var att ledningens beslutsfattande är

en avgörande faktor i valet av kapitalstruktur vilket sammanfaller med ett

företagsstrategiskt perspektiv.
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I en av få studier som innehöll externa omvärldsfaktorer, Balakrishnan &

Fox (1993) behandlades valet av kapitalstruktur ur ett

transaktionskostnadsperspektiv. Deras resultat påvisade att

företagsspecifika faktorer - såsom forskning & utveckling, marknadsföring,

avskrivningar, tillväxtmöjligheter och riskpolicy - bidrog till drygt 50% av

skillnaderna i kapitalstruktur. Detta ligger i linje med resultaten från Barton

& Gordons (1988) nyss nämnda studie.

Resultatet att företagsspecifika variabler utgör en viktig förklaring till valet

av kapitalstruktur, har även stöttats av Taylor & Lowe (1995). Slutsatsen

från deras studie var att kapitalmarknaden kunde värdera skulder och eget

kapital hos företag med strategier inriktade på kärnverksamhet eller

relaterad diversifiering, med hjälp av att uppskatta framtida kassaflöden.

Däremot kunde inte kapitalmarknaden bestämma värdet av skulder och

eget kapital för mer diversifierade företag. Med andra ord saknar

investerarna relevant kunskap om interna faktorer vilket begränsar deras

möjlighet till att korrekt prissätta företagens tillgångar.

Kochar & Hitt (1998) utvidgade denna typ av forskning genom att

undersöka relationen mellan grad av diversifiering och finansiell strategi.

Deras resultat pekar på att finansiering genom eget kapital var att föredra

för företag med en relaterad diversifieringsstrategi, medan

skuldfinansiering passade bättre för företag med en klar

diversifieringsstrategi.

Genom ovanstående studier kan man se kopplingen mellan kapitalstruktur

och strategi. Däremot finns det bara en föregående studie som har

behandlat sambandet mellan externa omvärldsfaktorer,
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kapitalstruktursvalet samt företags lönsamhet med hjälp av ett

strategiperspektiv, nämligen studien av Simerly & Li (2000) vilken vi ska

redogöra mer detaljerat för i kommande stycke.

3.5 Resultat av Simerly & Lis forskningsrapport

Dessa två forskare kom i sin studie fram till att matchningen av

omvärldsdynamik och typ av kapitalstruktur är förenad med en bättre

lönsamhet för de undersökta företagen. Enklaste sättet att åskådliggöra de

uppnådda resultaten är med hjälp av följande figur som beskiver det

utredda sambandet mellan lönsamhet, skuldsättningsgrad samt

omvärldsdynamik.

FIGUR 3.1 ENKEL REGRESSION FÖR OLIKA NIVÅER AV OMVÄRLDSDYNAMIK

Låg
Omvärldsdynamik

Medelhög
Omvärldsdynamik

Hög
Omvärldsdynamik

Låg Hög
Skuldsättningsgrad

Låg

Hög

Lönsamhet

Källa: Simerly & Li, 2001, (s.43).

Figuren ovan beskriver vilken lönsamhet som är förknippad med olika

skuldsättningsgrader vid tre skilda nivåer av omvärldsdynamik. För företag
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med en låg omvärldsdynamik är en hög skuldsättningsgrad förenad med en

god lönsamhet. I de fall då företag har en mycket dynamisk omvärld visar

studien att en lägre skuldsättningsgrad även då är sammankopplad med ett

bättre ekonomiskt resultat.

Vänder vi på förhållandet kan vi konstatera att företag med låg

omvärldsdynamik och en låg skuldsättningsgrad även generellt sett har

sämre lönsamhet. Enligt samma förfarande frambringar hög

omvärldsdynamik kombinerat med en hög skuldsättningsgrad en dålig

lönsamhet.

Rapporten visar på den betydelse som företagets marknad har för valet av

kapitalstruktur. Denna matchnings väsentlighet poängteras då i form av det

resultat som ett företag uppnår. Detta indikerar dessutom vikten av att

företag inte enbart kan se kapitalstruktursfrågan utifrån ett rent finansiellt

perspektiv utan även måste väga in en mera företagsstrategisk aspekt.

Simerly och Li menar att resultaten till stor del beror på att kreditgivare

innebär en extern intressegrupp med ett kortsiktigt perspektiv. Detta

innebär ibland restriktioner som begränsar de strategiska val ledningen kan

välja mellan. Författarna menar även att deras studie inte fokuserar på

företags- eller branschspecifika faktorer och dess inverkan på valet av

kapitalstruktur, vilket har varit de vanligaste grunderna för forskning inom

detta område. Istället har de undersökt faktorn omvärldsdynamik och dess

inverkan på relationen mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. Simerly

& Li anser vidare att deras forskning styrker synen på att det finns en

optimal kapitalstruktur för företag.
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I sin rapport pekar författarna även på vissa risker som kan uppkomma

utifrån de resultat som uppvisats. För det första motsvaras skulder och eget

kapital av olika intressegrupper med både ömsesidiga och motverkande

målsättningar. För det andra, när skuldsättningsgraden ökar kan

styrningsstrukturen för företaget (eng. corporate governance) ändra

utseende med en tilltagande extern kontroll. Slutligen visar studien att det

endast är företag med en stabil omvärld som bör använda sig av en högre

skuldsättning. Detta menar Simerly & Li bekräftar Allens (1993) slutsatser

om att banker utgör en bättre finansieringskälla vid låg omvärldsdynamik

och aktiemarknaden en bättre sådan vid turbulenta förutsättningar. Denna

sista anmärkning är viktig enligt dem då fler och fler branschmiljöer blir

mer dynamiska. Forskarna anser sammanfattningsvis att en fortsatt

integrering av finansiell och strategisk teori skulle medföra fler lyckade

forskningsresultat.

Den beskrivna forskningsrapporten har på ett intressant sätt knutit samman

den finansiella hävstångseffekten med den konkurrensutsatta omgivningen

samt klargjort dess inverkan på lönsamheten. Även om valet av

kapitalstruktur inte är den avgörande faktorn för ett företags framgång kan

den få en stor betydelse. Detta syns inte minst i de fall då hög skuldsättning

stjälper bra företag. Simerly & Li förankrade valet av kapitalstruktur med

ett externt perspektiv vilket är en stor skillnad från att enbart undersöka

finansiella aspekter. Utifrån deras undersökning vore det tänkbart att vi i

vår studie skulle se ett liknande samband där lönsamma företag med stabila

förutsättningar har en relativt hög skuldsättning och tvärtom.
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3.6 Definition av undersökta variabler

Efter att ha redogjort för finansiella teorier samt tidigare forskning på

kapitalstruktursområdet, ska vi nu förklara hur vi i denna studie definierat

de tre variablerna som vi enligt vårt syfte ska undersöka. Avsikten är att

explicit redovisa hur vi beräknar de variabler som ligger till grund för våra

förväntade samband (se stycke 1.3).

3.6.1 Lönsamhet

Flera forskare har använt sig av räntabilitet på totalt kapital för att

undersöka företags lönsamhet (Bettis, 1981; Barton & Gordon, 1988;

Simerly & Li, 2000). Enligt Hallgren (1996) avser lönsamhet företagets

resultat ställt i relation till dess kapital. Som en definition på företagens

lönsamhet används räntabiliteten på totalt kapital (RT).

RT  = Resultat efter fin. intäkter och kostnader + Fin. kostnader

Totala tillgångar

Detta är det mest användbara måttet på ett företags lönsamhet om man vill

undvika att skuldsättningsgraden ska påverka resultatet (Barton & Gordon,

1988). I största möjliga utsträckning kommer vi använda ett genomsnitt på

avkastning på totalt kapital under fyra års tid, mera noggrant under åren

1997-2000. Anledningen till att använda ett genomsnittligt räntabilitetsmått

är att vi vill kunna uttala oss om den långsiktiga trenden. Validiteten i

undersökningen ökar genom att inte bara ett års utfall undersöks eftersom
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det kan vara påverkat av en extraordinär händelse och därför inte vara ett

representativt mått.

För att försäkra oss om jämförbarheten mellan företagen kommer uppgifter

om samtliga företags räntabilitet hämtas från samma källa, nämligen

databasen Affärsdata.

3.6.2 Skuldsättningsgrad

Skuldsättningsgraden har vid flertalet tidigare studier använts som ett mått

på företags kapitalstruktur (Simerly & Li, 2000). Om endast räntebärande

skulder inkluderas kallas detta för nettoskuldsättningsgrad vilket

förespråkas av Näringslivets Börskommitté och Sveriges Finansanalytikers

Förening (Hansson, 1996). Vi kommer att använda oss av

nettoskuldsättningsgraden då den är mest rättvisande för vår studie.

Eftersom det är svårt att avgöra vad som är ickeräntebärande skulder har vi

endast dragit ifrån leverantörsskulder från totala skulder för alla företag,

detta för att öka jämförbarheten. För att definiera företagens kapitalstruktur

kommer vi följaktligen att använda nedanstående definition av den så

kallade nettoskuldsättningsgraden vilken enligt Hansson (1996) betecknar

förhållandet mellan skulder och eget kapital S/E.

           Netto-          = Räntebärande skulder + 30% av obeskattade reserver
skuldsättningsgrad         Totalt eget kapital + 70% obeskattade reserver

Vi kommer hädanefter att referera till denna definition som

skuldsättningsgrad. Precis som för lönsamheten kommer vi i detta fall att
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tillämpa en genomsnittlig skuldsättningsgrad baserad på de senaste fyra

åren för att reducera slumpmässig inverkan. Användandet av en

genomsnittlig skuldsättningsgrad är brukligt för att fånga

målskuldsättningsgraden (Barton & Gordon, 1988). Detta är berättigat

eftersom företag tenderar att sätta upp ett mål för skuldsättningen (March,

1982; Gombola & Ketz, 1983), men fluktuationer mellan åren kan

förekomma när olika former av finansiering används. Liksom för

räntabiliteten hämtas informationen om skuldsättningsgrad ur databasen

Affärsdata.

3.6.3 Omvärldsdynamik

Det finns vida skillnader vad beträffar omvärldens inverkan på företag i

olika branscher. Det mest relevanta perspektivet är omvärldens

föränderlighet, definierad som graden av instabilitet eller omvärldsdynamik

(Child, 1972; Dess & Beard, 1984: Priem, Rasheed & Kotulic 1995:

Simerly & Li 2000).

Omvärlden är alla de faktorer ett företags högsta ledning måste beakta i

beslutsprocessen. Aldrich (1979) menar att omvärldsturbulens leder till

externt framkallade förändringar som är okända för ledningen och svåra att

planera för. Omvärldens föränderlighet verkar vara en kritisk dimension i

ett företags externa miljö och följaktligen har alltmer forskning tagit denna

variabel i beaktande på senare tid. Omvärldsdynamik inbegriper graden av

föränderlighet eller instabilitet i företagets externa miljö. I en omvärld med

hög föränderlighet kommer företagsledningen att erfara mycket större
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osäkerhet och ofta sakna information angående den aktuella situationen. I

denna typ av omvärld kommer företagsledningen även att lida av en stor

ovisshet rådande den aktuella situationens inverkan på företagets

utveckling samt vilka olika strategiska val som finns att tillgå. Vidare

kommer utvecklingen och trender att förändras i ett högt tempo medan

möjligheterna för företaget kommer och går (Li & Ye, 1999).

Enligt Mintzberg (1983) kan ett företags omvärld variera från stabil till

dynamisk. Exempel på detta är den stabila omvärld som möter en

träskulptör vars kunder efterfrågar samma träskulptur år efter år gentemot

den omvärld som möter en detektivbyrå som aldrig vet vad som väntar. En

rad faktorer kan bidra till att omvärlden blir instabil, exempelvis

oförutsägbara förändringar i det ekonomiska läget, oförutsägbara

förändringar i kunders efterfrågan såväl som konkurrenters utbud samt

snabbföränderlig teknologi. Det är viktigt att understryka att begreppet

föränderlighet betyder oförutsägbarhet, inte enbart variation, eftersom en

varierande omvärld kan vara förutsägbar, till exempel vid stabil

efterfrågetillväxt (Mintzberg, 1983). Miles, Snow & Pfeffer (1974) hävdar

att det är viktigt att särskilja graden av omvärldsföränderlighet från dess

oförutsägbarhet. Dynamik borde begränsas till förändring som är

svårförutsägbar och därmed ökar osäkerheten för nyckelpersoner i

organisationen (Dess & Beard, 1984).

Omvärldens föränderlighet är beroende av en rad samverkande faktorer.

Ytterligare en sådan faktor som brukar beaktas i studier av omvärldens

turbulens är förändringar i antalet och storleken på de företag som är

verksamma i branschen (Simerly & Li, 2000).
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Utifrån ovanstående definitioner har vi valt att beakta följande faktorer vid

vår definition av företagens omvärld:

• Teknologiska förändringar

• Förändrade krav på den kompetens verksamheten kräver

• Förändrad storlek på personalstyrkan

• Graden av nyetablering i branschen

• Föränderlighet i kundernas efterfrågan

• Föränderlighet i konkurrenternas utbud.

För att kunna göra denna variabel mätbar har vi i enkäten använt en skala

från ett till fem där ett betecknar en stabil marknad och fem betecknar

turbulenta förhållanden. Därefter har vi räknat om de erhållna resultaten till

procent. Således har vi i analysen angett materialet för omvärldsdynamiken

uttryckt i procent för att underlätta jämförelsen med lönsamhet och

skuldsättningsgrad som båda uttrycks som procenttal.
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4 Redovisning av insamlad data

Syftet med detta kapitel är att översiktligt presentera vårt insamlade

material och lyfta fram vissa essentiella fakta, för att ge en grundförståelse

innan vi går in på den mer djupgående analysen i nästkommande kapitel.

Den disposition vi följer är först en beskrivning av samtliga respondenter

som helhet, samt uppdelade på branscher. Därefter presenterar vi materialet

fördelat efter två grupper baserade på de börslistor som utgjort vårt

bedömningsurval. Slutligen gör vi en alternativ redovisning av materialet,

framtagen med hjälp av en klusteranalys. En mera utförlig beskrivning av

denna analys ges längre fram.

4.1 Resultat för samtliga respondenter

Anledningen till att vi redovisar det totala antalet respondenter som en

grupp är att det ger läsaren en utgångspunkt för de kommande

gruppindelningarna. I tabell 4.1 redogör vi för två olika genomsnitt för de

tre undersökta variablerna.

TABELL 4.1 DATA FÖR SAMTLIGA RESPONDERANDE FÖRETAG

Omvärldsdynamik (%) S/E (%) RT (%)

Medelvärde 49 101 7

Medianen 50 72 8

Antal företag 69 69 69
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Skälet till att vi har valt att ta med medianen är att den inte påverkas av

eventuella extremvärden, vilket gör den till ett robust genomsnittsmått

(Körner & Wahlgren, 1998). Det innebär att medianen är ett bra

jämförelsetal för att beskriva urvalet i denna studie. Medelvärdet är alltjämt

det viktigaste utav de två måtten då det utgör en central beståndsdel i

statistiska analyser (Körner & Wahlgren, 1998). Innan vi diskuterar

innebörden av de erhållna resultaten vill vi nämna att fyra företag som

medverkar i undersökningen har en kortare period än fyra år som bas för

sina genomsnittliga värden. Detta beror på att de inte varit verksamma så

länge samt att det i ett fall inte gick att få fram uppgifter avseende ett av de

valda åren.

Av tabell 4.1 framkommer att den genomsnittliga omvärldsdynamiken

ligger mycket nära mittenvärdet, på skalan 0-100%, det vill säga 50%.

Vidare är skillnaden i genomsnittsmåtten på skuldsättning, medelvärdet och

medianen, en indikation på att några observationer antar ett högt värde och

således får en inverkan på medelvärdet. Räntabiliteten är precis som i fallet

med omvärldsdynamiken i stort sett identisk för de två olika

genomsnittsmåtten. En avkastning på totalt kapital runt 7-8% är rimlig

eftersom den genomsnittliga reporäntan låg på cirka 3% under vår

undersökningsperiod (Riksbankens hemsida, 2002-01-08). För att

ytterligare granska vår insamlade data följer nu en mer detaljerad indelning

av företagen utifrån branschtillhörighet.
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TABELL 4.2 ANTAL FÖRETAG REPRESENTERADE I VARJE BRANSCH

Bransch Antal

företag

Omvärlds-

dynamik (%)

S/E

(%)

RT

(%)

Maskinutrustning 7 38 92 15

Mjukvara 7 66 205 8

IT-konsulttjänster 6 65 70 5

Telekommunikationsutrustning 6 65 57 -21

Bemanning & finansiella tjänster 6 48 64 18

Papper & skog 4 17 73 6

Telekommunikationstjänster 4 54 159 10

Elektronik 4 52 168 11

Internetapplikationer & tjänster 3 56 77 1

Bildelar 2 50 86 15

Bioteknik 2 69 10 -3

Bygg & konstruktion 2 42 118 12

Detaljhandel 2 50 34 20

Fastigheter 2 27 72 3

Läkemedel 2 54 57 24

Metall & gruvbruk 2 27 73 7

Sjukvårdsutrustning & tjänster 2 50 256 14

Tobak & Livsmedel 2 15 106 17

Byggmaterial 1 29 127 13

Datorutrustning 1 42 48 -15

Försäkring 1 63 55 6

Olja 1 38 13 0
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Branschindelningen i tabell 4.2 är baserad på Stockholmsbörsens

definitioner av branschtillhörighet (Stockholmsbörsens hemsida, 2001-12-

20). De två största grupperna är maskinutrustning, det vill säga tung

industri, samt mjukvaruföretag. Ser man till hela urvalet är fördelningen

mellan tjänste- och tillverkningsbolag relativt jämn. De två dominerande

inriktningarna inom tjänsteföretagen är informationsteknologi (IT) samt

telekommunikation. Bioteknikföretagen är de som har den genomsnittligt

högsta omvärldsdynamiken samt den lägsta skuldsättningsgraden. Den

lägsta omvärldsdynamiken uppvisar tobak- och livsmedelsbolagen som har

en relativt hög skuldsättningsgrad på 106%. Företag verksamma inom

mjukvarubranschen uppvisar anmärkningsvärt nog den näst högsta

omvärldsdynamiken i kombination med den näst högsta

skuldsättningsgraden.

Enligt Barclay, Smith & Watts (1995) är skuldsättningen låg i

högteknologiska branscher och vidare hävdar dessa forskare att

lågteknologiska företag har en hög skuldsättningsgrad. Trots att

mjukvarubranschen kan sägas vara en högteknologisk bransch

(Årsredovisning, 1997-2000) följer alltså dessa bolag inte alls den

kapitalstrukturspolicy som förespråkas av dessa tre forskare. Som vi

påvisade i exempel 3.2 kan lån som finansieringskälla medföra kraftiga

svängningar i räntabiliteten på eget kapital. Logiskt sett kanske det därför

inte är särskilt lämpligt att högteknologiska företag, vars inkomster kan

fluktuera kraftigt (Årsredovisning, 1997-2000), förlitar sig på denna form

av finansiering. Om vi ser till två av de branscher som kan sägas vara

förhållandevis opåverkade av teknologi, såsom fastighets- och

livsmedelsbranschen, uppvisar ingen av de två grupperna en speciellt hög

skuldsättningsgrad. Sammanfattningsvis kan man säga att vi inte funnit
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några belägg för Barclay, Smith & Watts (1995) hypoteser i ovanstående

branschindelning.

4.2 Indelning efter börslistor

Vi har i denna uppsats valt att utgå från indelningen av företag som är

noterade på A- respektive Attract 40-listan på Stockholms fondbörs (se

stycke 2.4.3). Skälet till detta är att vi ville ha två grupper med olika värden

beträffande variabeln omvärldsdynamik. Grupperna ligger sedan till grund

för prövningarna av de samband vi valt att utreda.

4.2.1 A-listan

På denna lista återfinns många välkända svenska företag som till exempel

Sandvik, Atlas Copco och Electrolux. Generellt sett representerar A-listan

svenska företag, inom tyngre industrier, som i många fall varit verksamma i

flera decennier och som kan anses stabila (se avsnitt 2.4.3).

I tabell 4.3 återfinns data för de företag på A-listan som valde att medverka

i vår undersökning. Vi utgår här från de tre variabler vi avsett att utreda och

dessa faktorer kommer även fortsättningsvis att utgöra grunden för

uppställningen i kommande tabeller.
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TABELL 4.3 DATA FÖR A-LISTAN

Omvärldsdynamik (%) S/E (%) RT (%)

Medelvärde 40 101 12

Medianen 38 96 11

Antal företag 33 33 33

Vad beträffar omvärldsdynamiken kan vi konstatera att A-listans företag

placerar sig under medianen för samtliga bolag. Detta gäller både för

medelvärdet och medianen, vilket påvisar att dessa bolag i genomsnitt

tenderar att ha en mer stabil än dynamisk omvärld.

Skuldsättningsgraden ligger nära ett, eller hundra procent, vilket innebär att

A-listans företag i genomsnitt har en kapitalstruktur som består till hälften

av eget kapital och till hälften av räntebärande skulder. Enligt Hallgren

(1996) är finansiell utväxling innebörden av just detta förhållande, S/E.

Detta är vidare ett uttryck för soliditeten, som definieras som E/(S+E). I

detta sammanhang blir soliditeten därmed 100/(101+100) = 0,498 eller

cirka 50%, vilket sammanfaller med en lämplig, om än mera konservativ

kapitalstruktur, enligt Hallgrens (1996) rekommendationer. Dessa

rekommendationer avser tillverkningsföretag, vilket till viss del stämmer in

på A-listans bolag utifrån den branschindelning vi redovisade tidigare. Det

finns dock ett fåtal företag på denna lista med andra

verksamhetsinriktningar, men vi anser att det ändå kan utgöra en riktlinje

för den skuldsättning som rekommenderas för A-listans företag.

Den tredje variabeln, räntabilitet på totalt kapital, ligger över 10%-strecket

och kan betecknas som relativt god. Hallgren (1996) beskriver uppgifter

från Statistiska centralbyrån (1993) som redovisar en RT på drygt 9% för
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svenska medelstora och stora företag. Även om vår undersökningsperiod

inte stämmer överens med denna statistik kan SCBs statistik ge en

indikation på var räntabiliteten på totalt kapital vanligtvis befinner sig. Det

var samtliga uppgifter vi hade att presentera för A-listan.

4.2.2 Attract 40

Denna lista skiljer sig markant från den nyligen beskrivna A-listan.

Företagen skiljer sig framförallt åt med avseende på verksamhetsinriktning

samt antal verksamma år i branschen. Detta märks bland annat genom att

vissa företag på Attract 40 varit verksamma en kortare tid än fyra år, vilket

inte är fallet för något bolag på A-listan. Tabell 4.4 innehåller de värden

Attract 40-företagen uppvisade.

TABELL 4.4 DATA FÖR ATTRACT 40

Omvärldsdynamik (%) S/E (%) RT (%)

Medelvärde 57 100 3

Medianen 60 51 2

Antal företag 36 36 36

I jämförelse med A-listans resultat uppvisar Attract 40-företagen, generellt

en större skillnad mellan medelvärdet och medianen. Detta gäller

framförallt omvärldsdynamik och skuldsättning. Medianen för

omvärldsdynamik är högre än medelvärdet vilket beror på att medianen

inte påverkas av den enskilda observation som har ett mycket lågt värde på

denna variabel. Omvärldsdynamiken är över 50% vilket bekräftar vår
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avsikt som var att denna lista skulle bestå av företag utsatta för en mer

föränderlig omvärld.

Intressant att notera är att soliditeten är 2/(2+1) = 66,7%, vilket är klart

över det intervall Hallgren (1996) förespråkar även om

verksamhetsinriktningarna inte är riktigt desamma som han avsåg i sina

rekommendationer.

Vad beträffar räntabiliteten på totalt kapital är det den variabel som skiljer

sig mest mellan de två börslistorna. Under den senaste fyraårsperioden har

bolagen på Attract 40 haft en avsevärt lägre räntabilitet på totalt kapital än

genomsnittet i vårt totala urval. Denna räntabilitet kan knappast anses vara

tillräcklig för att upprätthålla företagens verksamhet i längden, eftersom

avkastningskravet är högre för dessa företag jämfört med företagen på A-

listan. Detta på grund av en förhöjd affärsrisk vilket medför en högre total

risk, vilket i sin tur innebär att investerarna kräver högre avkastning (Ben-

Horim, 1987). Lyckas inte Attract 40-företagen prestera den avkastning

investerarna kräver, råder det en stor osäkerhet huruvida de kommer

fortsätta att satsa kapital i dessa högriskföretag.

Innan vi genomförde vår studie befarade vi att Attract 40-listan skulle

innehålla företag som var mer lönsamma än bolagen på A-listan eftersom

många investerare visat intresse för dessa bolag. Den konstaterade

lönsamheten visade sig inte vara onormalt hög vilket innebar att våra

farhågor om att resultatet skulle bli snedvridet på grund av urvalet inte

besannades.
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4.3 Indelning efter kluster

I det förra avsnittet utgick vi ifrån de två valda börslistorna på grund av

deras olika karaktär. Vad som styrde då var listorna vilka utgjorde grunden

för huruvida ett företag placerades i den ena eller den andra gruppen.

Vänder vi på förhållandet, kan vi istället utgå från de erhållna svaren för att

skapa olika grupper. En lämplig metod för att uppnå detta är att göra en

hierarkisk klusteranalys. Denna analys syftar till att föra samman

observationer som liknar varandra till att bilda en naturlig grupp, även

kallad kluster (Körner & Wahlgren, 1998). Den hierarkiska klusteranalysen

identifierar relativt homogena grupper baserat på en utvald variabel. Denna

analys har vi utfört med programmet SPSS, Statistic Package for Social

Science. Programmet använder en algoritm som börjar med att placera

varje observation, i vårt fall företag, i ett separat kluster. Därefter

kombineras liknande kluster tills det endast återstår ett enda kluster, eller så

många slutgiltiga kluster som specificerats på förhand. (SPSS base 9.0

User’s Guide, 1999) I denna undersökning valde vi att ta fram tre kluster

baserade på variabeln omvärldsdynamik. Skälet till detta är att

omvärldsdynamik utgör den förklarande variabeln i det samband vi ska

utreda. Därmed utgör den determinanten för indelningen i en låg-, en

medelhög- och en högdynamisk grupp av företag.
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TABELL 4.5 GRUPPERING EFTER KLUSTERANALYS

Gs =
Genom-
snittlig

Gs
Omvärlds-
dynamik
(%)

Gs
S/E
(%)

Gs
RT

(%)

Antal
ftg
(st)

Andel ftg
Attract
40 (%)

Andel ftg
A-listan
(%)

Låg
dynamik 33 92 11 31 26 74

Medelhög
dynamik 45 90 14 3 33 67

Hög
dynamik 64 109 3 35 74 26

En första anmärkning vi vill göra med utgångspunkt i tabell 4.5 är att det

endast är tre företag (ftg) i den andra gruppen med medelhög

omvärldsdynamik. En tumregel för hur många undersökningsenheter som

bör ingå i ett kluster för att det ska vara relevant att uttala sig om gruppen,

är minst tio (Moore & McCabe, 1993). Detta innebär att en analys av den

medelhöga gruppens resultat medför en hög osäkerhet där slumpens

inverkan blir alldeles för stor. Vi kommer därför inte att beskriva eller

analysera denna grupp ytterligare.

4.3.1 Låg omvärldsdynamik

Den första variabeln, omvärldsdynamik, antar ett värde som ligger

betydligt under mittenvärdet. Att den genomsnittliga omvärldsdynamiken

är lägre för denna grupp jämfört med A-listan beror på att klusteranalysen

renodlat gruppen så att den enbart innehåller företag med en låg

omvärldsdynamik. Vidare placerar sig den genomsnittliga skuldsättningen

under 100%. I detta skede av uppsatsen kan vi konstatera att
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skuldsättningen för klustergruppen med låg omvärldsdynamik är lägre än

det vi förväntade oss. Detta illustreras tydligt om vi jämför denna variabel

med Attract 40-listan. Den senare gruppen har ett avsevärt högre värde på

variabeln omvärldsdynamik, samtidigt som också den genomsnittliga

skuldsättningen är något större. Vad beträffar den genomsnittliga

lönsamheten är den relativt god, precis som för A-listan.

4.3.2 Hög omvärldsdynamik

Denna klustergrupp antar något högre värden för de två första variablerna,

omvärldsdynamik och skuldsättning, jämfört med Attract 40-listan. Vad

beträffar den genomsnittliga skuldsättningen beror dess relativt höga värde

på att gruppen med hög dynamik innehåller ett mindre antal observationer

med mycket höga värden vilket driver upp medelvärdet, precis som för

Attract 40- gruppen. Den tredje variabeln, lönsamhet, har samma värde

som för företagen på Attract 40-listan. En intressant aspekt att notera är den

genomsnittliga lönsamhetens låga värde i denna grupp. I klustergruppen

med en hög omvärldsdynamik är samma avkastningsmått ungefär en

fjärdedel av lönsamheten för gruppen med en låg omvärldsdynamik.
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5 Prövning av förväntade samband

I detta avsnitt prövar vi de samband vi presenterade i vår

problemformulering. Detta gör vi med hjälp av statistiska körningar av de

resultat vi redovisat och kommenterat i det föregående kapitlet. En viktig

beräkning i detta sammanhang är regressionsanalysen som utgör ett bra sätt

att testa eventuella samband mellan olika variabler (Moore & McCabe,

1993).

5.1 Omvärldsdynamikens inverkan på
skuldsättningsgraden

I detta första avsnitt i det femte kapitlet har vi för avsikt att utreda vad de

undersökta företagen har för skuldsättningsgrad i förhållande till den

omvärldsdynamik som angetts. Innan vi går in på denna prövning vill vi

generellt kommentera utformningen av de kommande tabellerna. När vi

presenterar sambandet, syftar det till de förväntade samband vi antagit med

utgångspunkt från tidigare redovisade teorier och empiriska studier. Ett

positivt samband ger en positiv lutning på kurvan i regressionsanalysen och

anges med ett plustecken. Exempelvis skulle ett positivt samband mellan

omvärldsdynamik och skuldsättning innebära att ju högre

omvärldsdynamik ju högre skuldsättningsgrad. Ett negativt samband

innebär således att ju högre skuldsättningsgrad desto lägre lönsamhet.

Följaktligen betecknas en negativ lutning på kurvan med ett minustecken.
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Betavärdet som anges är det icke-standardiserade betavärdet, vilket betyder

att det anges i samma skala som för de olika variablerna. Betavärdet anger

hur mycket den beroende variabeln förändras vid en ökning eller

minskning i den oberoende variabeln. Vidare har vi använt en

signifikansnivå på 0,1. Detta för att vi ska kunna anse sambandet som

statistiskt säkerställt. (Körner & Wahlgren, 1998)

5.1.1 Alla företag

Vad beträffar företagens skuldsättningsgrad och omvärldsdynamik,

förväntar vi oss ett negativt samband enligt våra hypoteser. De resultat som

tidigare studier och teoretiska resonemang kommit fram till avseende ett

företagsstrategiskt perspektiv på kapitalstruktursämnet, är att graden av

föränderlighet på företagens marknad inverkar på valet av

finansieringsform. Enligt dessa studier borde det finnas ett negativt

samband mellan graden av omvärldsdynamik och andelen skulder, oavsett

typ av företag. Simerly & Lis empiriska studie visade ett signifikant sådant

samband mellan omvärldsdynamik och skuldsättningsgrad.

För att läsaren ska få en bra helhetsbild av det insamlade materialet börjar

vi dock med att redovisa hur samtliga bolag fördelar sig avseende

skuldsättning och omvärldsdynamik i ett spridningsdiagram.
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FIGUR 5.1 REGRESSION AV OMVÄRLDSDYNAMIK & SKULDSÄTTNINGSGRAD

Som framgår av bilden ovan finns det ett par företag som går helt emot det

negativa samband vi förutspådde. De två bolagen har högst

skuldsättningsgrad av alla, i kombination med en mycket dynamisk

omvärld, 63% respektive 75%. Efter att kritiskt ha granskat vårt empiriska

material har vi därför valt att utesluta dessa två extremvärden, det vill säga

de två bolagen med skuldsättningsgrader på 564% respektive 660%,

eftersom de också visar sig vara olönsamma. Här har vi alltså två exempel

på företag som faller under Kaens (1995) definition av företag, där den

höga skuldsättningsgraden är en effekt av att de befinner sig i finansiellt

trångmål, istället för effekten av en avsiktlig kapitalstrukturspolicy från

företagsledningens sida. Vid de fortsatta prövningarna av våra samband

ingår alltså inte dessa två extremvärden.

Det finns även ett företag som har en extremt låg skuldsättningsgrad, 18%,

trots att företaget uppger att det möter en stabil omvärld i form av ett värde
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på endast 4% för omvärldsdynamiken, vilket också strider emot vårt

förväntade samband. Eftersom företaget också uppvisar en fluktuerande

lönsamhet är det troligtvis orsaken till denna restriktiva hållning gentemot

skulder som finansieringsform. Till skillnad från de två observationer vi

valde att exkludera ur undersökningen, finner vi inget som indikerar att

detta företag inte avsiktligen valt en låg skuldsättning. Vi anser därför att

observationen även fortsättningsvis bör vara med i undersökningen.

I kommande regressionsanalyser har vi således endast 67 företag som

utgångspunkt. Enligt tidigare resonemang förväntar vi oss ett negativt

samband mellan skuldsättning och omvärldsdynamik i tabell 5.1.

TABELL 5.1 SAMTLIGA FÖRETAG OMVÄRLDSDYNAMIK & SKULDSÄTTNING

Beroende variabel: S/E

Oberoende variabel:  Samband      Betavärde       Signifikansnivå

Omvärldsdynamik         -        -0,879                    0,144

Av tabell 5.1 framgår dock att sambandet mellan skuldsättning och

omvärldsdynamik inte är statistiskt säkerställt då signifikansnivån

överstiger 0,1. Detta trots att vi tagit bort de två extrema observationer vi

diskuterade i det förra stycket.

En möjlig orsak till vårt erhållna resultat kan förklaras om vi återgår till

figur 5.1. Där framgår det att vi helt saknar den grupp som skulle ha kunnat

utnyttja hävstångseffekten på grund av att de möter en låg

omvärldsdynamik, det vill säga företag som skulle ha placerat sig i uppe till

vänster i bilden. Svenska börsbolag med en låg omvärldsdynamik uppvisar

därmed inga tecken på att utnyttja denna möjlighet. Exempelvis vore det
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möjligt för de sex företagen med lägst omvärldsdynamik att öka sin

skuldsättningsgrad och på detta sätt dra nytta av de fördelar som uppstår på

grund av marknadsimperfektioner. Det vore däremot omöjligt för företagen

med en hög omvärldsdynamik att röra sig åt vänster i figuren eftersom en

företagsledning inte kan påverka den omvärld som möter företaget,

förutsatt att verksamhetsinriktningen inte ändras. Eventuellt kan branschen

komma att mogna med tiden och detta skulle kunna innebära en lägre

omvärldsdynamik på grund av färre nyetableringar och stabilare

efterfrågan. På kort sikt borde dock inte omvärlden förändras vilket medför

att företagen bör koncentrera sig på den påverkbara variabeln, nämligen

skuldsättning.

Branschindelningen i kapitel 4 visar att företagen i pappers- och

skogsbranschen har en låg omvärldsdynamik. De uppvisar samtidigt en

mycket konservativ finansieringsstrategi, trots att de har goda utsikter att

kunna finjustera kapitalstrukturen i sin finansiella planering och därmed

utnyttja hävstångseffekten. Eftersom denna bransch är utsatt för tydliga

låg- och högkonjunkturer kan detta bidra till att de uppfattar sin verksamhet

som relativt svårplanerad trots att vår studie visar att graden av

oförutsägbara förändringar är relativt låg.

Noterbart är även att inte något företag placerar sig i den översta kvartilen

för omvärldsdynamiken, det vill säga över 75%. Detta kan bero på att vårt

omvärldsdynamiksmått är sammansatt av flera delvariabler vilket vi tror

minskar sannolikheten att företag sätter en hög bedömning på samtliga

delvariabler. Detta innebär att genomsnittet för omvärldsdynamik inte når

några extremvärden.
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Orsaken till att det inte finns något negativt samband mellan

omvärldsdynamik och skuldsättning kan i detta fall även diskuteras utifrån

valet av företagsstrategi. Kochar & Hitt (1998) kom i sin studie fram till att

företag med en klar diversifieringsstrategi är bättre lämpade för

skuldfinansiering till skillnad från företag inriktade på en kärnverksamhet

eller med en relaterad diversifieringsstrategi. Granskar vi svenska

börsföretag på A- respektive Attract 40-listan saknar vi bolag som är tydligt

diversifierade. Exempelvis finns det ingen svensk motsvarighet till det

amerikanska bolaget Virgin. Detta företag är verksamt inom vitt skilda

områden, såsom skiv- och flygbolagsbranschen (www.virgin.com, 2002-

01-04). Tidigare hade aktiebolaget Volvo intressen inom läkemedel och

dagligvaruhandeln, men deras verksamhet renodlades i mitten av 1990-talet

(Volvos Årsedovisning, 1994 & 1995). En av de frågor vi ställde i den

utskickade enkäten behandlade graden av diversifiering. Där framkom att

inget av de företag som medverkade i vår undersökning ansåg sig vara

renodlat diversifierat, se tabell 5.2. Vi fann inte heller något positivt

samband mellan graden av diversifiering och skuldsättning. Detta menar vi

minskar sannolikheten att finna företag i Sverige med hög skuldsättning i

förhållande till eget kapital, trots en stabil omvärld.

TABELL 5.2 SAMTLIGA FÖRETAG GÄLLANDE GRAD AV DIVERSIFIERING

    Beroende variabel: S/E

Oberoende variabel:     Samband     Betavärde    Signifikansnivå

Grad av diversifiering          +         -0,242              0,558

I tabell 5.3 redovisar vi samma typ av prövning som ovan, men denna gång

har vi delat upp variabeln omvärldsdynamik i de sex delfrågor som fanns i
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enkäten. Skälet till detta är att vi vill utreda om någon delvariabel uppvisar

ett signifikant samband vid en enkel regression.

TABELL 5.3 SAMTLIGA FÖRETAG PER FRÅGA FÖR OMVÄRLDSDYNAMIK

 Beroende variabel: S/E

Oberoende variabler                     Samband  Betavärde  Signifikansnivå

Teknologisk förändring                        -    -0,061       0,825

Förändring av kunskapskrav          -    -0,390       0,301

Förändring av antalet anställda          -    -0,067       0,849

Grad av nyetableringar          -    -0,355       0,226

Förändring av konkurrenters utbud   -    -0,763          0,047

Förändring av efterfrågan          -    -0,297       0,427

Bryter vi ned variabeln omvärldsdynamik i sina delfrågor finner vi ett

signifikant samband. På frågan om det sker snabba och oväntade

förändringar av konkurrenternas utbud finns det ett negativt, signifikant,

samband avseende skuldsättningsgraden. Detta innebär att de företag som

angav att det skedde små förändringar av utbudet har en, relativt sett, hög

andel skulder. De företag som angav att det skedde stora förändringar av

utbudet har på motsvarande sätt en låg skuldsättningsgrad. Vi vill

poängtera att omvärldsdynamiksmåttet endast avser oförutsägbara

förändringar. Även om det är statistiskt säkerställt att förändringar av

konkurrenters utbud korrelerar med skuldsättningsgraden, anser vi att detta

inte räcker för att spegla den totala omvärldsdynamiken.
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I en studie av Chung (1993) påvisades att företag med större

tillväxtpotential i branschen, tenderade att använda en mindre andel

skuldfinansiering. I vår enkät fanns även en fråga som fastställde om

företagen var verksamma på en mogen eller en tillväxtmarknad. I tabell 5.4

kan vi också se att vi i vår studie erhöll ett signifikant samband avseende

marknadens tillväxtpotential.

TABELL 5.4 SAMTLIGA FÖRETAG FÖR MARKNADENS TILLVÄXTPOTENTIAL

Beroende variabel: S/E

Oberoende variabel:                 Samband   Betavärde   Signifikansnivå

Marknadens tillväxtpotential     - -0,408      0,082

Detta innebär att svenska börsföretag som är verksamma på

tillväxtmarknader har en låg skuldsättningsgrad. Är de däremot aktiva på

en mogen marknad har företagen en, relativt sett, stor andel skulder. Detta

samband ger enligt vår uppfattning upphov till en intressant diskussion.

Skälet till detta är att eftersom det inte fanns något negativt samband

mellan omvärldsdynamik och skuldsättningsgrad, kan detta tolkas som att

företagen inte sätter likhetstecken mellan en mogen marknad och låg

omvärldsdynamik, respektive en tillväxtmarknad och hög

omvärldsdynamik. En möjlig förklaring till denna skillnad kan vara att

företag verksamma på tillväxtmarknader räknar med stora förändringar i

den dagliga verksamheten. Detta medför att dessa företag inte upplever en

särskilt stor andel oförutsägbara förändringar på sin respektive marknad.

Detta bekräftas av att det inte fanns något företag som uppgav att de hade

en omvärldsdynamik på över 75%.
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Dessa kommentarer avslutar vår diskussion beträffande det första

sambandet vi avsåg att utreda. I nästa avsnitt kommer vi att redovisa och

analysera det andra sambandet vi presenterade i vår problemformulering,

nämligen vilken inverkan skuldsättningsgraden har på lönsamheten.

5.2 Skuldsättningsgradens inverkan på
lönsamheten

I detta avsnitt undersöker vi om det finns ett samband mellan skuldsättning

och lönsamhet för de olika grupper vi presenterade i det föregående

kapitlet. Till skillnad från det samband vi prövade i förra avsnittet förväntar

vi oss i detta fall inget generellt samband för samtliga bolag. Målsättningen

är istället att det bör finnas ett visst samband för respektive grupp.

Skuldsättningsgradens inverkan på lönsamheten ska enligt vår uppfattning

vara beroende av omvärldsdynamiken. Detta innebär att det är ointressant

att pröva huruvida det finns något samband för samtliga observationer som

en enhetlig grupp. Av denna anledning går vi därför direkt in på de olika

börslistorna samt de grupper som klusteranalysen gav.

5.2.1 A-listan

Under förutsättning att företagen möter en stabil omvärld borde det finnas

ett positivt samband mellan skuldsättning och lönsamhet enligt våra

hypoteser. För A-listan borde vi alltså finna ett positivt samband.
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TABELL 5.5 A-LISTAN

      Beroende variabel: RT

Oberoende variabel:      Samband       Betavärde      Signifikansnivå

S/E            +          -0,025 0,265

Av tabell 5.5 framgår att det för A-listan saknas ett positivt, statistiskt

samband mellan dessa två variabler för A-listan. Resultatet är intressant ur

den aspekten att det inte stödjer de slutsatser trade-off teorin bygger på.

Författarna bakom trade-off teorin hävdar att lönsamma företag, med säkra,

materiella tillgångar, generellt borde ha en högre skuldsättningsgrad

eftersom de har mycket att vinna i form av avdragsgilla räntekostnader.

Detta resonemang stämmer även överens med Simerly & Lis hypotes vad

beträffar företag som verkar på en förutsägbar och stabil marknad.

Följaktligen finns det ett uttryckt teoretiskt och empiriskt stöd för ett

positivt samband mellan skuldfinansiering och räntabilitet på totalt kapital

för denna grupp. Hur kommer det sig då att denna studie inte uppvisar

något sådant samband?

En tänkbar orsak till detta resultat är att A-listans företagsledningar anser

att skattesköldens potential inte är tillräckligt stor för att avsätta de fasta

kostnader som är förknippade med en större andel skulder. Två faktorer

som avgör skattesköldens omfång är skattesatsens storlek samt hur stor

vinst som finns att göra avdrag från (Myers, 1984). Vad beträffar

skattesatsens storlek är svenska företag utsatta för en lägre företagsskatt

jämfört med amerikanska bolag. Skattesatsen för aktiebolag är i Sverige

från och med 1995 års taxering 28% (Johansson & Rabe, 1999). Den

amerikanska skattesatsen var under vår undersökningsperiod 35% (The
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Taxonomist, 2000-11-20) Därtill betalar många svenska börsföretag en

lägre skattesats på grund av att de har förlagt delar av sin verksamhet

utomlands (Skattestatistisk Årsbok 2000, 2000). En annan orsak som kan

förklara varför A-listans företag inte upptar räntebärande lån för att dra

nytta av skattesköldens effekt är de alternativa avdragskällor som finns. Det

är exempelvis så att en del av företagen har kostnader för forskning &

utveckling som kan dras från den skattepliktiga vinst som genereras

(Årsredovisningar, 1997-2000). Alternativa avdrag minskar den fördel

räntebärande lån medför genom att skattesköldens potential reduceras.

Detta argument stöds av Balakrishnan & Fox (1993) studie där de kom

fram till att företagsspecifika faktorer bidrog till drygt 50% av skillnaderna

i kapitalstruktur mellan företag. Dessa faktorer är i många fall avdragsgilla

vilket talar för att skatteskölden får en minskad betydelse.

Beträffande den senare förklaringen skulle vi vilja tillägga att en del av de

lönsamma företag som finns på A-listan inte har de säkra, materiella

tillgångar trade-off teorin förutsätter för att en större andel lån skulle vara

motiverat (Årsredovisningar, 1997-2000). Kräver tillverkningen

specialiserade tillgångar blir dessa inte lika säkra som i ett företag med

tillgångar som har en likvid andrahandsmarknad. Detta kan då ytterligare

motverka fördelen med skattesköldar.

En annan förklaring till varför företag på A-listan inte utnyttjar den

finansiella hävstångseffekten kan vara rädslan för intressekonflikter. Enligt

agent-principal teorin vill företag undvika den kostnad för

intressekonflikter som kan uppstå när kreditgivarna inte följer samma linje

som ledningen. Detta är ett skäl som kan förklara varför vissa företag

föredrar att minimera eller helt undvika lånefinansiering. Motiveringen
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bakom detta är att en större andel eget kapital reducerar risken för att

kreditgivares inverkan ska begränsa företagsledningens handlingsutrymme.

Denna synvinkel styrks av Myers (1984) som menar att internt tillförda

medel är bästa sättet för företaget att försäkra sig om att de befintliga

aktieägarna inte missgynnas. En förklaring till att A-listans företag har en

relativt låg skuldsättning kan därför bero på att de lägger stor vikt vid att

undvika intressekonflikter samt undvika att de befintliga aktieägarna

missgynnas. Flertalet bolag på A-listan har stora, inflytelserika ägare såsom

Wallenbergsfären, som påverkar styrningen av dessa företag (Hallgren,

1996). Detta fenomen gör att det inte skapas den potentiella intressekonflikt

mellan företagsledning och aktieägare som Jensen & Meckling (1976)

hävdar. Detta resonemang anser vi påvisar att det finns en vilja hos svenska

företagsledningar att tillgodose de befintliga aktieägarna, vilket uppmuntrar

val av eget kapital framför räntebärande lån som finansiering.

Ytterligare en möjlig orsak till den relativt låga skuldsättningsgraden kan

vara den finansiella kris som drabbade Sverige i början av 1990-talet.

Många företag råkade då ut för finansiella svårigheter på grund av en

alltför dålig kreditkontroll. (Göteborgsposten i Affärsdata, 2002-01-07)

Detta kan förklara att flera företag anammat en mer konservativ

kapitalstruktur. Med en större andel eget kapital minskar kostnaden för

finansiellt trångmål då risken för ekonomiska svårigheter och eventuell

konkurs blir mindre överhängande. Vi menar att finanskrisen i början av

1990-talet, med många konkurser som följd, fungerade som en

varningsklocka för företagen. Finanskrisen belyste riskerna med en ökad

upplåning. Vi tror att kostnaden för finansiellt trångmål uppmärksammades

mer av företagen efter denna period vilket också gjort faktorn finansiellt

trångmål mera betydande vid valet av kapitalstruktur. Detta resonemang
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kan bidra till att förklara varför ett statistiskt samband mellan skuldsättning

och lönsamhet inte stod att finna.

Detta resultat står i motsats till teorin, grundad på intressekonflikter, som

presenterades av Chang (1987). Han menade att skuldsättningsgraden ökar

med en minskad lönsamhet. Detta teoretiska påstående har fått stöd i en rad

empiriska studier (Kester, 1986; Friend & Hasbrouck, 1988; Friend &

Lang, 1988; Titman & Wessels, 1988). Vi fann ett par bolag som faller in

på Changs teori, vilka vi sedermera exkluderade ur undersökningen. Vårt

material i övrigt visar dock att ett sådant samband inte är aktuellt i denna

undersökning.

5.2.2 Låg omvärldsdynamik

Nedanstående tabell innehåller resultaten från den grupp som enligt den

tidigare redovisade klusteranalysen har en låg omvärldsdynamik. I likhet

med A-listan förväntade vi oss en positiv korrelation mellan skuldsättning

och lönsamhet för denna grupp. Regressionsanalysen i tabell 5.6 påvisar

dock inget signifikant samband.

TABELL 5.6 LÅG OMVÄRLDSDYNAMIK

         Beroende variabel: RT

Oberoende variabel:          Samband         Betavärde    Signifikansnivå

S/E                +                  0,017      0,648
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Jämför vi de genomsnittsvärden, som denna grupp uppvisade och de som

A-listan gav, finns det några smärre skillnader. Skuldsättningsgraden är

något lägre och lönsamheten är aningen svagare. Detta har dock inte

inneburit annorlunda resultat vilket bekräftar att trade-off teorins

förmodade kriterier för valet av kapitalstruktur, avseende stabila företag,

inte stämmer. Likheterna mellan klustergruppen med låg omvärldsdynamik

och A-listan medför att orsakerna till resultaten i tabell 5.6 enligt vår

uppfattning sammanfaller med de som angavs under A-listans rubrik.

Ett tillägg utöver denna diskussion avser Barton & Gordons studie vilken

nämndes i inledningen. Dessa två forskare fann i sin undersökning ett

negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet vilket tycks stödja

att företagen på A-listan uppvisar ett mönster som följer pecking-order

teorin. Detta leder oss in på ett annat perspektiv av denna undersökning.

En aspekt vi inte diskuterat beträffande de resultat vi nått, är den

geografiska betydelsen. Den studie vi har genomfört är gjord på svenska

företag som säkerligen uppvisar andra karakteristika jämfört med den

amerikanska marknaden. Avsaknaden av de samband vi undersökt kan

delvis bero på att svenska företag generellt intar en mera försiktig

inställning till valet av kapitalstruktur. Detta medför att företag med stabila

förutsättningar inte utnyttjar hävstångseffekten i syfte att öka dess värde.

En förklaring till detta kan i sin tur vara att ett maximerande av

aktieägarvärdet inte är lika uttalat i Sverige som i USA. Således väljer

svenska företag en mera konservativ kapitalstruktur även i de fall då

verksamheten inte är utsatt för oväntade förändringar på den relevanta

marknaden. En mer långtgående analys av denna skillnad är att svenska

företagsledningar väljer, eller strävar efter, en kapitalstruktur som
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överrensstämmer med pecking-order teorin medan man i de amerikanska

fallen anpassar kapitalstrukturen efter den omvärldsdynamik som råder.

En annan förklaring till varför svenska börsbolag undviker att finansiera

verksamheten med lån kan vara att de prioriterar ett fördelaktigt betavärde.

Som vi förklarat tidigare innebär en förhöjd skuldsättning att den

systematiska risken, betecknad som betavärdet, ökar (Schlosser, 1992).

Detta är något företagen vill undvika eftersom ett högre betavärde, allt

annat lika, leder till ett lägre marknadsvärde. Det hela går till så att ett

högre betavärde på grund av en ökad skuldsättning innebär en större risk

för investerarna, allt annat lika, vilket översätts med ett högre

avkastningskrav. Ett förhöjt avkastningskrav resulterar i en lägre börskurs

och således ett lägre marknadsvärde på företaget. (Brealey & Myers, 2000)

Diskussionen ovan illustrerar hur det ursprungliga syftet med finansiell

hävstång, nämligen att öka företagets värde, motverkas av att en ökad

skuldsättningsgrad medför ett högre betavärde. Det blir därmed viktigt att

tänka på båda dessa effekter vid upptagande av räntebärande lån.

Orsaken till att företagen koncentrerar sig på betavärdet kan vara att

värdering med hjälp av CAPM är utbredd bland svenska investerare.

Betavärdets betydelse bekräftas av Schlosser (1992) som skriver att detta

mått publiceras regelbundet och används av professionella investerare i

länder med väl fungerande kapitalmarknader. Sammanfattningsvis upplever

inte svenska börsbolag att det finns nog med incitament för att öka

skuldsättningsgraden utan behåller sin konservativa kapitalstruktur även

vid låg omvärldsdynamik.



KKaappiittaallssttrruukkttuurr  oocchh  oommvväärrllddssddyynnaammiikk  ––  iinnvveerrkkaann  ppåå  fföörreettaaggss  llöönnssaammhheett??

86

5.2.3 Attract 40

I denna regressionsanalys utgår vi ifrån de insamlade observationer som

hämtats från Attract 40-listan. Som framgår av tabell 5.7 förutspådde vi att

företag ur denna lista skulle uppvisa ett negativt samband mellan

skuldsättning och lönsamhet. De företag som valt en låg skuldsättning

skulle i genomsnitt vara förknippade med en högre lönsamhet på grund av

att den höga omvärldsdynamiken kräver en stabilare riskprofil.

TABELL 5.7 ATTRACT 40

   Beroende variabel: RT

Oberoende variabel:     Samband      Betavärde      Signifikansnivå

S/E           -         0,0679 0,247

Vi har i denna undersökning inte funnit något negativt, signifikant samband

mellan skuldsättning och lönsamhet för Attract 40-gruppen. En möjlig

orsak till detta resultat är att lönsamheten varit mindre bra för företagen på

Attract 40-listan. För även om dessa bolag har en relativt låg

skuldsättningsgrad hade det krävts en god lönsamhet för att ett negativt

samband skulle ha varit möjligt. Det är viktigt att komma ihåg att

lönsamhet utgör den beroende variabeln som förklaras av skuldsättningen

och inte tvärtom. Enligt vårt förväntade samband skulle de olönsamma

företagen på Attract 40-listan ha en hög skuldsättningsgrad. Detta stämmer

i några fall men i genomsnitt var skuldsättningen relativt låg, vilket

motverkar vårt förväntade samband.
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I detta fall är det istället så att Myers (1984), redovisade förklaring, av vilka

företag som ska ha en låg skuldsättning bättre stämmer överens med Attract

40-gruppen. Han menade, i enlighet med trade-off teorins författare, att

olönsamma företag med riskfyllda, immateriella tillgångar ska ha en låg

skuldsättningsgrad. Av anledningar vi behandlar lite senare, är många av

Attract 40-listans företag mindre lönsamma. Tittar vi närmare på dessa

bolag ser vi att de fokuserar mer på kunskapsintensiva branscher såsom

informationsteknologi, vilket skiljer sig från den mer tillverkningsinriktade

A-listan. Eftersom den tekniska utvecklingen går mycket snabbt kan dessa

tillgångar i flertalet fall betraktas som riskfyllda. Tillsammans stödjer

ovanstående argument, baserade på undersökningens resultat, den

motivering författarna till trade-off teorin uppgav för olönsamma företag.

Även om Attract 40-företagen i genomsnitt inte är direkt olönsamma såsom

borde vara fallet enligt ovanstående del av trade-off teorin, visar den

senaste fyraårsperioden att avkastningen på totalt kapital inte varit

tillfredsställande. Därmed menar vi att denna del av trade-off teorin är

tillämpbar på Attract 40-listan.

Utifrån det faktum att lönsamheten varit svag för flera av företagen på

Attract 40-listan kan vi konstatera att de följer pecking-order teorins

perspektiv på kapitalstruktursproblematiken. Detta har resulterat i att

företagen till stor del finansieras med eget kapital. Vinsterna från den egna

verksamheten har inte varit tillräckliga och att vända sig till externa

långivare har inte heller varit något möjligt val. Den senare anledningen

förklaras av att externa långivare inte vill ta mer risk än den de anser att de

får avkastning för. Kreditgivare erhåller fasta utbetalningar och gynnas

därför inte av ett högre risktagande (Schlosser, 1992). Denna anledning kan

ha bidragit till att kreditgivare undvikit att engagera sig i dessa företag.
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Kvar har då endast funnits möjligheten att vända sig till befintliga samt

potentiella aktieägare för att få in tillräckligt med kapital. Därmed blir

utformningen av kapitalstruktur inte något aktivt val för många av

företagen på Attract 40-listan. De är istället mer eller mindre tvungna att

vända sig till aktiemarknaden och tillämpa nyemission som

finansieringsform.

Vad beror då den svaga lönsamheten på för dessa företag? När IT-bubblan

sprack i slutet av 1990-talet sjönk värdet på ett stort antal företag som var

aktiva på tillväxtmarknader. Den eufori som rått dessförinnan var som

bortblåst och marknaden ställde nu större krav på företag ur ”den nya

ekonomin”. Enligt den allmänna debatten prioriterade inte dessa företag

lönsamhet före IT-kraschen, vilket vi menar avspeglat sig i avkastningen på

totalt kapital för den undersökta perioden. Den kraftiga börsuppgången

mellan 1996 och 1999 underlättade säkerligen detta förfarande genom att

marknadens aktörer inte ställde tillräckliga krav på dessa företag. Detta

menar vi kan vara en anledning till att ett statistiskt samband inte kan

bekräftas. En annan konsekvens av det goda börsklimatet var enligt vår

uppfattning att valet av kapitalstruktur inte uppmärksammades tillräckligt

mycket. Att företagen prioriterade tillväxt framför lönsamhet anser vi

bidrog till att finansieringspolitiken hamnade i skymundan. Uppköp och

expansion ansågs viktigare än att uppnå en acceptabel avkastning. I

enlighet med detta resonemang har också många företag på Attract 40-

listan haft ekonomiska svårigheter vilket utifrån ovanstående diskussion

snarare kan härledas till felaktiga investeringar än till valet av

kapitalstruktur. Vad vi menar med detta är att den viktigaste aspekten för

ett företag i slutändan är den operativa verksamheten. Det vill säga hur

försäljningen utvecklar sig, hur pass stora vinstmarginalerna är etc. Som vi
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nämnde i inledningen kan valet av kapitalstruktur ha en viktig betydelse,

men den positiva effekten som kan uppnås är begränsad. Mera utförligt

behöver en korrekt vald kapitalstruktur inte innebära att lönsamheten

automatiskt blir god.

5.2.4 Hög omvärldsdynamik

I denna indelningsgrupp förväntade vi oss ett negativt samband mellan

skuldsättning och lönsamhet. Enligt tabell 5.8 uppvisar denna klustergrupp

med en hög omvärldsdynamik inget statistiskt samband mellan de två

variablerna.

TABELL 5.8 HÖG OMVÄRLDSDYNAMIK

   Beroende variabel: RT

Oberoende variabel:     Samband        Betavärde       Signifikansnivå

S/E           -           0,0724   0,196

En skillnad mellan Attract 40-listan och gruppen med hög

omvärldsdynamik, är att klusteranalysen har tagit bort ett antal företag ur

Attract 40-gruppen, som hade ett avsevärt lägre värde för variabeln

omvärldsdynamik. Samtidigt har det tillkommit företag utsatta för en

föränderlig omvärld som fanns med på A-listan. Detta resulterade i en

renodling av företagen där exempelvis några fastighetsbolag försvann ur

gruppen hög omvärldsdynamik. Detta illustreras med ett högre medelvärde

på omvärldsdynamiken för klustergruppen jämfört med Attract 40-listan.

Samtidigt blev även den genomsnittliga skuldsättningen högre vilket gjorde

att relationen mellan de två variablerna inte förändrades. Det likartade
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utseendet bekräftar att det bedömningsurval vi genomförde följer de

skillnader som vi hade för avsikt att belysa i vår problemformulering. Det

har däremot inte medfört någon skillnad vad beträffar sambandet mellan

skuldsättning och lönsamhet.

5.3 Kompletterande företagsstrategivariabel

Vår studie påvisar att företag möter olika grader av omvärldsdynamik

enligt deras svar på enkäten. Detta ligger i linje med Contingency teorin

vars grundtanke är att ett företag möter allt från stabila till mycket

turbulenta omvärldsförhållanden (Burns & Stalker, 1966). Resultaten från

vår studie indikerar således att omvärlden borde vara något att ta hänsyn till

i den strategiska planeringen såsom exempelvis Miles & Snow (1978)

hävdar. Utifrån vår definition av omvärldsdynamik har vi dock inte funnit

något negativt, signifikant samband mellan omvärldsdynamik och

skuldsättning som skulle påvisa att denna företagsstrategivariabel inverkar

på valet av kapitalstruktur. Den delvariabel som visade ett signifikant

samband var oväntade förändringar av konkurrenters utbud. Detta skulle

kunna tolkas som att svenska börsföretag tar större hänsyn till denna

delvariabel, jämfört med övriga delvariabler, vid valet av

skuldsättningsgrad. Avvikelsen är intressant att notera men räcker enligt

vår uppfattning inte till för att spegla begreppet omvärldsdynamik. Således

beaktar inte svenska börsföretag den totala omvärldsdynamiken som en

förklarande variabel för valet av kapitalstruktur.

Däremot finns det en rad andra studier som uppvisar negativa, signifikanta

samband mellan omvärldsdynamik och skuldsättningsgrad vilket indikerar
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att det trots allt är en viktig aspekt att beakta. Dessa studier har definierat

omvärldsdynamik som historisk volatilitet i exempelvis efterfrågan

(Chung, 1993) och försäljning (Thies & Klock, 1992), det vill säga de har

inte enbart isolerat oförutsägbara förändringar. Följaktligen torde alltså den

intressanta strategivariabeln att beakta vid valet av kapitalstruktur utgöras

av historisk volatilitet i framförallt efterfrågan och försäljning. Detta skulle

kunna indikera att en kompletterande företagsstrategivariabel, benämnd

omvärldsdynamik, snarare borde baseras på historisk volatilitet än på ett

mått som endast inkluderar oförutsägbara förändringar i omvärlden enligt

den definition som Aldrich (1979) och Mintzberg (1983) gör. Vi anser

likafullt att omvärldsdynamik utgör ett viktigt komplement till finansiella

variabler vid valet av kapitalstruktur. Hur den mest relevanta definitionen

av detta vida begrepp bör utformas får fortsatta studier på området utvisa.

Som avslutning på kapitel fem vill vi påpeka att vår studie påvisade ett

negativt signifikant samband mellan tillväxtpotential på marknaden och

skuldsättning. Detta betyder att svenska börsbolag som verkar på en mogen

marknad har en högre skuldsättning medan företag aktiva på en

tillväxtmarknad uppvisar en mer restriktiv användning av lånefinansiering.

Om man sätter likhetstecken mellan låg föränderlighet i omvärlden och en

mogen marknad, det vill säga färre antal nyetableringar och mindre

efterfrågefluktuationer, har vår studie alltså uppvisat ett samband som

styrker att omvärlden bör beaktas vid valet av kapitalstruktur. Det stärker

endast delvis vår definition av begreppet omvärldsdynamik men ger en

indikation på att någon form av strategisk variabel är relevant.
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6 Slutsatser och egna reflektioner

I detta avslutande kapitel sammanfattar vi analysen utifrån vårt syfte. Vi

summerar även karaktäristiska drag för vårt bedömningsurval och viktiga

insikter vi kommit till gällande svenska börsbolag. Vi reflekterar även

kring kapitalstruktursämnet samt ger förslag till fortsatta studier.

6.1 Slutsatser

• Det råder inget negativt, signifikant samband mellan skuldsättning och

omvärldsdynamik beträffande samtliga företag som en grupp.

• När det gäller företag med en hög omvärldsdynamik har vi inte funnit

något negativt, signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och

lönsamhet.

• När det gäller företag med en låg omvärldsdynamik har vi inte funnit

något positivt, signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och

lönsamhet.

• En ytterligare slutsats vi kan dra av vår studie är att företag möter olika

grader av omvärldsdynamik. Utifrån vår definition av omvärldsdynamik

inbegriper detta mått endast oförutsägbara förändringar och detta har

inte gett upphov till några signifikanta samband som skulle påvisa att

denna företagsstrategivariabel har en inverkan på valet av

kapitalstruktur. Sammanfattningsvis torde en mer relevant
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företagsstrategivariabel att beakta vid valet av kapitalstruktur utgöras av

historisk volatilitet i efterfrågan och försäljning.

• Att vi fann ett negativt, signifikant samband mellan tillväxtpotential och

skuldsättning påvisar att företag bör komplettera finansiella variablers

inverkan på valet av kapitalstruktur med ett företagsstrategiskt

perspektiv.

• A-listans företag, som uppvisar en låg omvärldsdynamik, uppvisar ett

mönster som följer pecking-order teorin, och inte trade-off teorin, vid

valet av kapitalstruktur. Det kan förklaras med fokus på betavärdet vid

företagsvärdering, många alternativa avdragskällor, brist på tydligt

diversifierade svenska företag, flera stora aktieägare samt den

finansiella krisen i början av 1990-talet.

• Attract 40-företagen, som uppvisar en hög omvärldsdynamik, uppvisar

ett mönster som följer både pecking-order teorin, och i viss mån även

trade-off teorin vid valet av kapitalstruktur. I det senare fallet avses den

del som behandlar olönsamma företag med immateriella tillgångar. I

båda fallen är resultatet en följd av den låga lönsamheten för

undersökningsperioden.

6.2 Egna reflektioner

Mot bakgrund av de resultat som uppvisas av både A-listan och den

lågdynamiska gruppen, anser vi att det finns utrymme för att skapa ett

högre värde genom en annorlunda kapitalstruktur för dessa bolag. Eftersom
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inget positivt samband kan fastställas mellan omvärldsdynamik och

skuldsättningsgrad, måste det innebära att det finns en möjlighet för

berörda företagsledningar att öka skuldsättningen så att man tar tillvara de

fördelar som förknippas med lån som finansieringskälla. Vi är medvetna

om att detta kan te sig som en korrekt lösning på valet av kapitalstruktur

utifrån teorin, men i praktiken kan det emellertid vara en överteoretiserad

utväg.

När företagsledningar ska bestämma sin kapitalstrukturpolicy brukar de

lyssna till råd från professionella investerare och kreditgivare. De tittar

även på sin nuvarande skuldsättningsgrad eftersom den är ett tydligt tecken

på hur marknaden uppfattar företagets riskprofil. Vidare granskar de andra

företag i branschen för att bilda sig en uppfattning om vad som anses som

en normal kapitalstruktur. (Shapiro, 1990) Men vad som är en optimal

kapitalstruktur för varje enskilt företag, enligt finansiell teori, definieras av

den skuldsättningsgrad där företaget optimerar aktieägaravkastningen. Det

företagsstrategiska perspektiv som vi har behandlat påvisar att även andra

aspekter såsom omvärldsdynamik bör inkluderas vid valet av

kapitalstruktur. Men de lösningar på kapitalstruktursproblemet, som

framkommer i empiriska studier och i teori, stämmer inte alltid överens.

Enligt Shapiro (1990) finns det starka empiriska bevis för att individuella

företags val av skuldsättningsgrad i stor utsträckning är ett resultat av

slumpmässiga historiska händelser. Det kan även handla om

företagsledarens personliga preferenser för exempelvis eget kapital framför

skuld som finansieringskälla, eller att kapitalstruktursvalet är något som

sker slentrianmässigt (Brealey & Myers, 2000). Vilket stärker vår

uppfattning att det kan finnas flera praktiska aspekter som är svåra att
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förutse och som inverkar på den teoretiska lösningen på

kapitalstruktursproblemet.

Vad beträffar gruppen med hög omvärldsdynamik och dess bristande

lönsamhet, tror vi att detta faktum framöver kommer att medföra att

företagen bibehåller en kapitalstruktur med låg andel skulder. Det är viktigt

att företagen har en stabil kapitalstruktur för att minska den finansiella

hävstångseffekten. I detta sammanhang vill vi återigen poängtera att

kapitalstrukturens positiva inverkan på verksamheten är begränsad.

Däremot kan en riskfylld finansieringsstrategi få negativa inverkningar på

verksamheten.

6.3 Fortsatt forskning

När vi utfört vår studie har vi frågat oss varför de företag som uppger att de

möter en stabil omvärld inte tillämpar lånefinansiering i större utsträckning.

På så sätt borde de kunna finslipa sin finansiella planering och utnyttja de

fördelar som finns med en högre skuldsättningsgrad. Ett förslag på fortsatt

forskning skulle därför vara att utreda hur denna typ av företag motiverar

sitt val av kapitalstruktur.
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Enkät avseende ert företags föränderliga omvärld
(environmental dynamism)

Hej!

Vi är två studenter från Linköpings universitet, Internationella

Ekonomprogrammet, som just nu skriver vår D-uppsats. Vi ska utreda om

det finns något samband mellan ett företags kapitalstruktur, lönsamhet och

en faktor som vi benämner omvärldsdynamik (eng. environmental

dynamism). I ett försök att fastställa den sistnämnda variabeln vänder vi oss

till er med denna enkät som innehåller ett antal frågor angående hur pass

dynamisk och oförutsägbar ni uppfattar den omgivning där ert företag

verkar.

Till att börja med vill vi precisera vad vi avser med dynamisk omvärld. En

organisations omvärld kan variera från stabil till starkt föränderlig. Med en

dynamisk omvärld avser vi inte förändringar som sker till följd av

regelbundna konjunkturcykler. Exempelvis är en stadig ökning i

försäljningstillväxten inte en faktor som inverkar på graden av föränderlig

omvärld. Skälet är att en sådan faktor kan förutspås och därmed blir den

möjlig att planera för. Vad vi i stället menar med en föränderlig omvärld är

då företag utsätts för nya förutsättningar som inte skulle ha kunnat

förutspås på förhand. I en dynamisk omvärld blir en organisations

verksamhet osäker och oförutsägbar. Det är graden av denna föränderlighet

som vi ber er uppskatta genom att svara på följande frågor. Vi ber er beakta

den senaste fyraårsperioden när ni svarar på frågorna, eller så nära detta

som möjligt. Endast ett svar per fråga krävs.
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1. Anser ni att ert företag är verksamt på en mogen eller på en
tillväxtmarknad?

Mogen Tillväxt

2. Hur pass diversifierat anser ni att ert företag är?

Fokusering på En hög grad av

kärnverksamheten diversifiering

3. I vilken utsträckning sker det snabba teknologiska förändringar på

er marknad?

Stabil teknologi Mycket snabba

teknologiska förändringar

4. I vilken utsträckning ändras de kunskapsbehov som är nödvändiga

för att företaget ska kunna följa med i utvecklingen?

Stabila och förutsägbara En hög grad av

kunskapskrav nya kunskaper

krävs
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5. I vilken omfattning måste ert företag anpassa personalstyrkan efter

nya, oplanerade förändringar på marknaden?

Antalet anställda kan Vi måste ofta göra

planeras mycket precist snabba och stora

förändringar av

personalstyrkan

6. Hur bedömer ni graden av nyetableringar avseende er marknad?

Ytterst få Väldigt många

nyetableringar nyetableringar

7. I vilken utsträckning sker det oväntade förändringar av

konkurrenternas utbud?

Stabilt utbud Konkurrenter ändrar

sitt utbud mycket ofta
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8. I vilken utsträckning sker det oväntade förändringar av kundernas

efterfrågan?

Stabil efterfrågan Kunderna ändrar sin

efterfrågan mycket ofta

Vi vore mycket tacksamma om ni kunde återsända denna enkät senast den

22 november.

Ett stort tack för er medverkan!

Caroline Larsson & Oskar Myrén
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Bilaga 2 - Definitioner

A-listan

Bolaget skall ha minst tre års verifierbar historia, dvs. den nuvarande

verksamheten skall i sina huvuddrag ha bedrivits i tre år och bolaget skall

kunna presentera redovisningshandlingar för dessa år. Huvudregeln är att

bolaget skall ha fullständiga redovisningshandlingar (årsredovisningar) för

minst tre år. För att undantag från denna regel skall kunna göras måste

bolagets historia kunna presenteras i en proformaredovisning, som med god

precision visar utvecklingen av verksamheten. Förutsättningen för att

undantag skall beviljas är att bolaget kommer från en stabil och

högkvalitativ miljö, vilket kan vara fallet i till exempel avknoppningar från

börsbolag eller bolag som bildas genom förvärv eller samgåenden mellan

två eller flera börsbolag. För det senaste räkenskapsåret skall bolag normalt

kunna presentera fullständiga årsredovisningar. Från börsbolag avknoppade

dotterbolag skall ha bedrivit sin verksamhet som ett väsentligen

självständigt bolag under det senaste året.

Bolaget skall ha dokumenterad vinstintjäningsförmåga. Härmed avses att

bolaget skall kunna dokumentera att verksamheten är vinstgivande. Det

skall därför av bolagets redovisningshandlingar framgå att bolaget inte bara

genererat vinst utan också att vinsten är av rimlig storleksordning i

jämförelse med branschen i övrigt. Huvudregeln är att vinst föreligger det

senaste räkenskapsåret.
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Bolaget skall uppfylla börsmässiga krav beträffande ledning, styrelsens

sammansättning, ekonomistyrning och kapacitet för aktiemarknads-

information. (www.stockholmsborsen.se, 2001-11-15)

O-listan

För notering på O-listan ställs inte krav på historik eller

vinstintjäningsförmåga, men bolaget skall senast första noteringsdagen ha

tillräckliga finansiella resurser för att - utan ytterligare nyemissioner – ha

säkerställt en överblickbar framtid och minst den närmaste

tolvmånadersperioden.

Bolaget skall ha förutsättningar att uppfylla börsmässiga krav beträffande

ledning, styrelsens sammansättning, ekonomistyrning och kapacitet för

aktiemarknadsinformation. Bolaget skall ha förutsättningar att uppfylla de

krav som gäller för A-listan under denna punkt (se ovan). Skillnaden

gentemot A-listan är att det inte fullt ut behöver visas att organisationen

redan från början uppfyller börsmässiga krav. Bolaget kan t.ex. vara relativt

nybildat och tidigare ha arbetat med en liten organisation.

(www.stockholmsborsen.se, 2001-11-15)

Attract 40

Med syfte att göra det lättare för utländska institutioner och svenska

privatpersoner att hitta de intressantaste bolagen på O-listan har segmentet

Attract 40 införts. Vilka bolag som ingår i Attract 40 bestämmer

investerarna, inte börsen. Urvalet baseras på handelsstatistik den senaste
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halvårsperioden och den grundläggande parametern är bolagets

omsättningshastighet, vilket speglar marknadens intresse för bolaget.

Segmentet är öppet för alla bolag på O-listan oavsett bransch och kommer

därför att förändras över tiden. Bolagets (den mest omsatta aktieseriens)

omsättningshastighet den senaste sexmånadersperioden, justerad med

avseende på fritt marknadsvärde ska vara bland de fyrtio högsta på mest

omsatta-listan. (www.stockholmsborsen.se, 2001-11-15).


