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Sammanfattning 
 
Den elektroniska handeln är ett segment där forskning inriktad på kapitalstruktur lyser 
med sin frånvaro, i synnerhet forskning beträffande hur skuldsättningsgrad påverkar 
företagens lönsamhet.  Då lönsamhet är en central del i ett företags verksamhet, samt 
påverkar värderingen av bolaget finner författarna det intressant att undersöka hur 
skuldsättningsgraden och lönsamheten samverkar för de svenska e-handelsbolagen. Den 
teoretiska referensramen för studien utgörs av bland annat Miller och Modiglianis 
relevans- samt irrelevansteorem, pecking order-teorin, trade off-teorin samt agent-teorin. 
 
I studien undersöks hur sambandet ser ut för de e-handelsbolag som har en omsättning 
över 10 miljoner svenska kronor. Studien genomförs med hjälp av sekundärdata inhämtad 
från databasen Retriever. Urvalet utgörs av totalt 237 svenska aktiebolag under perioden 
2011 - 2015. Tidigare forskning har presenterat diametrala resultat beträffande sambandet 
mellan skuldsättningsgraden och företagens lönsamhet. Med utgångspunkt i bakgrunden 
till det identifierade problemet formuleras följande frågeställning: 
 
Hur påverkar skuldsättningsgraden lönsamheten för svenska e-handelsbolag? 
 
Vidare finns en kunskapsteoretisk begynnelsepunkt i studien, vilket leder oss att anta en 
positivistisk verklighetssyn. Processen för studien är objektiv med ett deduktivt 
angreppssätt, där tidigare forskning ges stor plats. En kvantitativ forskningsmetod 
används för att besvara frågeställningen. Flera multipla linjära regressioner har använts 
för att urskilja hur sambandet ter sig mellan beroende och oberoende variabler. 
Räntabilitet på totalt kapital har agerat beroende variabel medan total, kortfristig samt 
långfristig skuldsättningsgrad fungerat som oberoende variabler. Även storlek, ålder, 
kassaflödescykel samt kassalikviditet inkluderas som kontrollvariabler i modellerna.  
 
De genomförda statistiska testerna visar att samtliga variabler har ett signifikant samband. 
En högre räntabilitet på totalt kapital genereras genom att ha en så låg total 
skuldsättningsgrad som möjligt, vilket gäller även för kort- och långfristig 
skuldsättningsgrad. Studiens resultat visar sig därmed vara i linje med pecking order-
teorin, där internt kapital är att föredra före extern finansiering. Vidare kan vi även se att 
Modigliani och Millers första teorem inte är i linje med resultatet för den här studien. 
Resultatet visade på att äldre bolag tenderar ha lägre avkastning på det totala kapitalet. 
Medan större bolag sett till omsättning har ett positivt samband med företagets lönsamhet. 
Vidare kunde även ett positivt samband påvisas beträffande kassaflödescykeln och 
räntabiliteten på det totala kapitalet, vilket således innebär att bolag inom e-handeln bör 
sträva efter att ha en så lång kassaflödescykel som möjligt.  
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1.	INLEDNING	
I inledningskapitlet kommer problembakgrund samt problemdiskussion presenteras. 
Vidare mynnar det ut i en problemformulering, samt presentation av syfte och 
avgränsningar. Avslutningsvis kommer begreppsförklaring samt det teoretiska och 
praktiska bidraget för studien redogöras för.  
 
1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Det är direkt avgörande att ett bolag har god långsiktig lönsamhet, dels ur ett 
ägandeperspektiv, tillika från de externa parternas synvinkel, e.g. långivare (Bilgehan, 
2014, s. 124). Företag, vilka organisatoriskt och strukturerat arbetar med att effektivisera 
hanteringen av sitt rörelsekapital ökar möjligheterna att generera internt kapital (Baños-
Caballero et al., 2010, s. 515 och s. 522).  
 
Det finns idag en stor andel forskning beträffande hur lönsamhet kan maximeras i ett 
bolag, se Avci, 2016, Chadha och Sharma 2015, Kroes och Manikas 2014 samt Malik 
och Bukhari 2014. Hur lönsamheten maximeras beror på diverse olika faktorer, för vilken 
branschtillhörighet visat sig utgöra en avgörande variabel (Claver et al., 2002; Bamiatzi 
et al., 2016). Claver et al. (2002, s. 325) fann att företagsspecifika faktorer påverkar mer 
än industrispecifika när det handlar om att maximera lönsamheten. Även Bamiatzi et al. 
(2016) fann att lönsamheten påverkades mest av företagsspecifika faktorer. Bamiatzi et 
al. (2016) fann även att ledningens strategiska beslut angående lönsamheten var extra 
viktiga under ansträngda ekonomiska förhållanden. En annan viktig del inom forskningen 
beträffande lönsamhet är konjunkturens påverkan, samt huruvida ett bolag är cykliskt 
eller inte (Hossain och Dao Xuan, 2016). Den senaste finanskrisen lämnade företag, 
branscher och länder utsatta för en mängd biverkningar och risker (Emese, 2014, s. 966 - 
987; Thakor, 2015, s. 186 - 189). Lönsamhet har inom forskningen definierats på många 
olika sätt genom åren, med räntabilitet på totalt kapital (Simerly och Li, 2000; Shah, 2012; 
Alipour et al., 2015), räntabilitet på eget kapital (Chaklader och Chawla, 2016; Yilmaz, 
2015), samt resultat före eventuella av- och nedskrivningar, e.g. EBIT (Serrasquiro och 
Caetano, 2015), EBITM (Yilmaz, 2015), EBITDA (Mugoša, 2015) som mest 
framstående. 
 
För att maximera sin lönsamhet är val av kapitalstruktur något som utgör en av de mest 
centrala frågorna för ett företags ledning (Simerly och Li, 2000; Delicado Teixeira och 
Melo Parreira, 2015; Shah, 2012). Hur företag väljer finansiering kan i många fall kopplas 
samman till hur de vill att dess lönsamhet ska utvecklas. Industrispecifika strukturbeslut 
kan hjälpa ett företag i en specifik bransch att tjäna jämförbart mer än genomsnittet för 
branschen (Adair och Adaskou, 2015). För företagets fortlevnad handlar det både om en 
stabil långsiktig finansieringsstrategi, i kombination med en mer kortsiktig plan för 
rörelsekapitalet. Den långsiktiga strategin redogörs av företagets kapitalstruktur, och 
utgörs av kortfristiga och långfristiga fordringar samt kortfristiga och långfristiga skulder. 
Den kortsiktiga finansieringsplanen handlar om hur ett företag kan maximera sin 
kassaflödeshantering, och utgörs av kundfordringar, varulager samt leverantörsskulder 
(Lyngstadaas och Berg, 2016). Företagen vill således sträva efter att ha en starkare 
kapitalstruktur för att skapa bättre förutsättningar för att bolaget ska kunna fullgöra sina 
nuvarande och framtida förpliktelser. Likaså är optimering av rörelsekapitalet viktigt, för 
vilket Yazdanfar och Öhman (2014, s. 449) kunde påvisa att det minimerar riskerna i 
bolag, och att prestationen därmed kunde förbättras.  
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Det finns fler än ett sätt att finansiera en verksamhet, antingen genom eget kapital eller 
genom lånat kapital (Brealey et al., 2013). Det finns idag flertalet forskningsavhandlingar 
som berör hur företags lönsamhet påverkas av den valda kapitalstrukturen (Shah, 2012; 
Simerly och Li, 2000; Chaklader och Chawda, 2016; Abor, 2005). Viss forskning menar 
att skuldsättning inte är att föredra (Myers och Majluf, 1984) medan annan forskning 
påpekar att det finns optimala skuldsättningsnivåer företag ska sträva efter att nå (Myers, 
1984). Det finns flertalet etablerade teorier som uppmärksammar olika förhållningssätt 
till hur företags kapitalstruktur bör vara uppbyggd. År 1958 började Modigliani och 
Miller debattera om hur företag bör optimera kapitalstrukturen för att kunna maximera 
företagsvärdet. Deras teori, vilken har blivit en av de mest välkända, belyser 
kapitalstrukturens irrelevans. Sedermera reviderade Modigliani och Miller (1963) sin 
teori om kapitalstrukturens irrelevans för bolagets värde, med ett nytt synsätt, i vilken 
skuldsättningsgraden numera argumenteras vara relevant. Följden av deras nya forskning 
innebar att företag bör sträva efter så hög relativ skuldsättning som möjligt, detta för att 
maximera företagsvärdet. 
 
En annan välarbetad teori inom forskningen som rör kapitalstruktur är Myers och Majluf 
(1984), pecking order. Teorin argumenterar för en negativ korrelation mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet. Pecking order-teorin hävdar att företag rangordnar 
sina val av finansieringsmedel, där de föredrar interna medel framför externa medel, e.g. 
skuld, obligationer, och sist eget kapital (Myers, 1984). Trade off-teorin, i kontrast till 
ovan nämnda teori, påvisar istället att företag kan nå en optimal skuldsättningsgrad, i 
vilken lönsamheten når sin maximala nivå (Castanias, 1983; Myers, 1984). Castanias 
(1983) och Myers (1984) menar att det förekommer en balansgång, i vilken företag byter 
eget kapital mot skuld eller skuld mot eget kapital, och därigenom uppstår 
vinstmaximering.  
 
Då även kortfristiga finansiella ställningstaganden är avgörande för ett företags 
verksamhet har flertalet forskningsstudier vilka belyser kassaflödescykelns betydelse för 
företags lönsamhet publicerats (Lyngstadaas och Berg, 2016; Yilmaz, 2015; Öner, 2016). 
Kassaflödescykeln definierar hur bolag köper in, lagerhåller, samt säljer vidare varor 
(Cagle et al., 2013, s. 46). Vidare beskriver de kassaflödescykeln genom antalet dagar i 
varulager, adderat med antalet dagar för kundfordringar, subtraherat med antalet dagar 
för leverantörsskulder. Genom att ha en effektiv och kort kassaflödescykel kan företag 
öka sin omsättning, simultant som dess kostnader minskar (Lyngstadaas och Berg, 2016; 
Öner, 2016; Yilmaz, 2015; Yazdanfar och Öhman, 2014). I motsats till det har Malik och 
Bukhari (2014), Gill et al. (2010) samt Abuzayed (2012) visat på en positiv korrelation 
för kassaflödescykeln och bolagets lönsamhet. Kassaflödescykeln redogör därmed för 
företagets förmåga att balansera varulager samt kund- och leverantörsfordringar. Trots att 
företagen till synes ser ut att överleva i det långa loppet är detta av vikt för att kunna 
hantera plötsliga motgångar vilket riskerar att försätta bolag i konkurs. 
 
Vidare ligger det generellt sett även i investerarens intresse att ett företag maximerar 
vinsten och på så sätt ger högsta möjliga avkastning på det insatta kapitalet. Om 
lönsamhet inte bibehålls riskerar företaget att likvideras vilket skulle resultera i 
uppsägningar eftersom bolaget då upphör att verka (Jacobs et al., 2016, s. 2083). En 
hållbar verksamhetsmodell är också något som idag är viktigt för marknaden. Jämfört 
med tidigare efterfrågar idag många investerare såväl etiska som miljövänliga företag 
(Nair och Ladha, 2014, s. 714 - 715). Vidare står vi även i en tidsera där globalisering och 
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teknologisk utveckling går att bevittna, vilket tvingar företag att konstant effektivisera 
dess ekonomiska processer (Gonenc och de Haan, 2014, s. 171 - 172). Gonenc och de 
Haan (2014) belyser i sin studie vikten av att kontinuerligt förbättra och uppdatera sig i 
takt med förändringarna som sker på marknaden. Företag idag är till stor del verksamma 
på en internationell marknad, eller upplever konkurrens utanför den inhemska 
marknaden, vilket sätter press på dem att ständigt revidera sin kapitalstruktur för att nå 
lägre kapitalkostnader (Gonenc och de Haan, 2014, s. 171 - 172). Detta länkar valet av 
kapitalstruktur och kassaflödeshantering till företagets lönsamhet.  
 
1.2 PROBLEMDISKUSSION 
Problembakgrunden presenterar hur lönsamhet och kapitalstruktur kan kopplas samman. 
Idag finns såväl nationella som internationella studier vilka visar på hur kapitalstruktur 
och lönsamhet hänger ihop. Bland annat har Chadha och Sharma (2015) och Avci (2016) 
undersökt den indiska, respektive den turkiska marknaden medan bland andra Yazdanfar 
och Öhman (2015) fokuserat på den svenska marknaden. Alla tre studier har fokuserat på 
hur skuldsättningsgrad och ett företags prestation går att koppla samman.  
 
Flertalet forskare visar i sina studier visat på ett samband mellan företagens lönsamhet 
och rörelsekapitalshantering, mer specifikt hantering av kassaflödescykeln (Lyngstadaas 
och Berg, 2016; Gill et al., 2010; Yazdanfar och Öhman, 2014). Endast studien utförd av 
Yazdanfar och Öhman (2014) har svenska bolag som underlag, övriga nämnda studier 
undersöker norska (Lyngstadaas och Berg, 2016) och amerikanska (Gill et al., 2010). 
Intressant gällande studierna om kassaflödescykeln är att de genererat diametrala resultat. 
Där bland annat Malik och Bukhari (2014), Gill et al., (2010) samt Abuzayed (2012) 
funnit en positiv korrelation mellan företags lönsamhet och kassaflödescykeln. Medan 
studierna utförda av Lyngstaadas och Berg (2016), Öner (2016) samt Yazdanfar och 
Öhman (2014) fann ett motsatt, e.g negativt, förhållande mellan kassaflödescykeln och 
lönsamhet. 
 
Hela detaljhandeln är enligt Porzecanski & Schatzker (2017) i en nedåtgående trend. Det 
finns idag flertalet värdeförstörare som bolagen själva inte behärskar. Ökad 
priskonkurrens är en av de största orsakerna till den nedåtgående trenden. Rivaliteten som 
råder på marknaden är oundviklig och oberäknelig, vilket gör det svårt för bolagen att 
säga hur stor konkurrensen blir och vilken riktning den kommer ta sig. Ett av de större 
hoten för bolagen är att det kommer in mycket nya aktörer på e-handelsmarknaden vilket 
gör att hela marknaden växer både i storlek och i form. Som bolag är det därför viktigt att 
hänga med och ständigt erbjuda det kunden efterfrågar med rätt prislapp. 
 
Detaljhandel via internet är en av de mest konkurrenskraftiga och snabbast växande 
marknadsplatserna (Singh et al., 2001). Redan i början av 2000-talet presenterade Gibbs 
et al. (2003) vikten av att företag erbjuder internetbaserad försäljning. Trots att det nu 
funnits under en längre tid, har en ny fas med kraftig tillväxt växt fram (Postnord, 2017). 
Piercy (2009) beskriver hur viktigt det är att företag verksamma inom internetbaserad 
detaljhandel organisatoriskt positionerar och strukturerar sig. Framförallt förklarar Piercy 
(2009, s. 564) att den elektroniska handelssektorn (hädanefter e-handel) är i stort behov 
av vägledning samt rekommendationer för hur investeringsbeslut bäst fattas för att 
maximera lönsamheten.  Det speciella med e-handeln är att den fungerar som 
detaljhandeln och vinstmaximerar därigenom i kombination av rörelsekapital och 
traditionell kapitalstruktur (Miglo et al., 2014). Eftersom detaljhandeln erbjuder varor och 
inte tjänster leder det till att hantering av rörelsekapitalet utgör en viktig del för forskning 
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inom ämnet. E-handelsbolagen köper i de flesta fallen in varor som de sedan säljer via 
sina plattformar (Kumar et al., 2012). Många e-handlare lagerhåller därför relativt stora 
volymer, vilket resulterar i en högre bokförd varukostnad vilket på så sätt gör det än mer 
viktigt att hålla koll på sin kassaflödescykel.  
 
En viktig dag för e-handeln är Cyber monday som infaller måndagen efter thanksgiving 
och har blivit världens nya e-handelsdag. Under 2016 omsatte den amerikanska e-handeln 
tre och en halv miljard dollar under cyber monday, det var en ökning av 12.1 % jämfört 
med 2015 (Practical e-commerce, 2016). En annan trend som snabbt flyttar oss in i 
framtiden är betalningar via Sakernas Internet (Practical e-commerce, 2016). Redan nu 
finns det exempelvis tvättmaskiner som automatiskt beställer tvättmedel när det börjar ta 
slut eller skrivare som beställer ny färgpatron automatiskt (Practical e-commerce, 2016). 
 
Under 2016 ökade den svenska e-handeln med 16 % jämfört med året innan (Postnord, 
2017). Marknaden kännetecknas av stark tillväxt för samtliga segment och under 2017 
spås dessutom tillväxten bli ännu starkare, mycket på grund av livsmedelsindustrins 
framfart inom e-handeln, vilken ökade med 30 % under 2016 (Postnord, 2017). Den starkt 
närvarande digitaliseringen och tillväxten i e-handeln är ett par av de mest centrala 
drivkrafterna i den pågående strukturomvandlingen inom handeln idag. E-handelns 
utvecklingsprocess kräver stora ekonomiska investeringar, framförallt i plattformen och 
inom logistiken (Kumar et al., 2012). När konkurrensen på marknaden och utbudet hela 
tiden ökar kommer investeringar i logistik och teknikplattformen att göra skillnad för 
framtidens lönsamhet (Kumar et al., 2012). De viktigaste trenderna inom svensk e-handel 
riktar sig framförallt till mogna företag med kapital att investera. Det handlar om 
framförallt artificiell intelligens, automatiserad prissättning och automatlager (Postnord, 
2017).  
 
Som tidigare presenterats har ämnet kapitalstruktur och dess relevans eller irrelevans 
forskats på i många år. Trots att ny forskning presenteras regelbundet har författarna till 
denna studie uppmärksammat att det finns utrymme för nya studier inom ämnet. Kumar 
et al. (2012) hävdar att e-handeln är en av de mest snabbväxande marknaderna, samt att 
forskning beträffande företagsstruktur inom branschen är minimal. Ett mindre utforskat 
område gällande kapitalstrukturens inverkan på lönsamheten är bolag verksamma inom 
e-handeln, än mer specifikt, verksamma på den svenska e-handelsmarknaden. Eftersom 
e-handeln tillhör en relativt outforskad marknad med hög tillväxthastighet har studien 
som huvudsyfte att undersöka hur skuldsättningsgraden och lönsamheten kan kopplas 
samman för just svenska e-handelsbolag. Vidare har tidigare studier förklarat skilda 
samband mellan lönsamhet och kapitalstruktur, vilket innebär att någon generalisering 
inte gjorts. Således lämnar det plats för ny forskning inom detta område, vilket därmed 
har mynnat ut i nedan nämnda problemformulering.  
 
1.3 PROBLEMFORMULERING 
Utifrån problembakgrunden samt problemdiskussionen finner vi en problemformulering 
som ämnar att undersöka huruvida skuldsättningsgraden har någon påverkan på 
lönsamheten hos de svenska bolagen som är verksamma inom e-handeln. Denna påverkan 
kan inta både en positiv och negativ riktning på lönsamheten. Detta gör att 
problemformuleringen lyder som nedan. 
 
Hur påverkar skuldsättningsgraden lönsamheten för svenska e-handelsbolag? 
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1.4 SYFTE 
Huvudsyftet med studien är att undersöka hur skuldsättningsgraden påverkar 
lönsamheten för svenska e-handelsbolag. Vidare kommer studien även innefatta 
delsyften, det första delsyftet är att ta reda på hur lång- respektive kortfristig 
skuldsättningsgrad influerar lönsamheten.  
 
Olika mått gällande skuldsättningsgrad kan ej anses självständigt redogöra för 
lönsamheten, därför kommer flertalet kontrollvariabler ackompanjera den beroende 
variabeln. Därmed blir studiens andra delsyfte att redogöra för sambandet mellan 
framlagda kontrollvariabler och lönsamheten.  
 
1.5 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
Kapitalstruktur och dess inverkan på lönsamhet är ett ämne som är efterforskat på många 
olika marknader. Då det enligt författarnas vetskap inte finns någon tidigare studie som 
jämfört svenska e-handelsbolag, ämnar denna studie fylla detta kunskapsgap. Den 
aktuella studien kommer bidra med totala, kort- samt långfristiga skuldsättningsgradens 
påverkan på lönsamhet för svenska bolag vilka opererar på e-handelsmarknaden. Flertalet 
lämpliga variabler kommer även användas för att på så sätt förklara sambandet med 
lönsamhet. I dagsläget finns det enligt författarna till den här studien lite forskning 
gällande den svenska marknaden, och i synnerhet e-handelsmarknaden. Kundens krav 
och behov ser idag annorlunda ut jämfört med tidigare perioder, och för att behålla sin 
kundkrets, följaktligen även försäljning, samt lönsamhet tvingas allt fler företag in på e-
handelsmarknaden. Avsikten är att även mer allmänt bredda kunskapen inom ämnet 
kapitalstruktur. De studier som ämnat redogöra för liknande syfte som denna studie har 
framförallt andra typer av bolag som urval, och i majoriteten av fallen även andra länder 
som underlag, därmed kan det förekomma marknadsskiljaktigheter vilket förhindrat 
generaliserbarheten för den svenska marknaden. Vidare bidrar den aktuella studien med 
ett mer aktuellt tidsintervall, vilket således ökar generaliserbarheten av resultatet för den 
period vi står i idag. Få studier har inkluderat både rörelsekapitalshantering och 
kapitalstrukturen vid undersökning av vad som påverkar lönsamhet, vilket talar för att 
rådande studie kan ge ett bidrag till forskningen. 
 
Förutom det teoretiska bidrag vilket argumenteras för ovan, kommer även studien 
innefatta ett praktiskt bidrag. Studien kommer att vara av intresse för både för privata 
investerare men även för de som tillhör det beslutsfattande organet i företagen. Detta då 
de beslutfattande personerna får en ökad förståelse för utformningen av kapitalstruktur 
och dess inverkan på företagets lönsamhet. Den privata investeraren får likaså en ökad 
förståelse för kapitalstrukturens inverkan på lönsamheten. Studien kan därmed bidra 
till att beskriva de tendenser som bör påverka avkastningen. Både de beslutfattande 
personerna i företaget och den privata investeraren kan följaktligen göra mer rationella, 
samt precisa bedömningar vid investeringsbeslut. Framförallt är det B2C-företagen som 
har en utvecklad e-handel idag, det innebär således att vår studie framförallt ska hjälpa 
den typen av företagen. Avsikten är att även B2B-företagen ska kunna dra nytta av de 
resultat som kommer presenteras. 
 
1.6 AVGRÄNSNINGAR 
För att uppnå en hög generaliserbarhet för den svenska marknaden kommer studien endast 
omfatta svenska aktiebolag. Eftersom samtliga bolag i Sverige har samma skattesats 
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innebär det att i och med avgränsningen kommer inte hänsyn till skattesats tas i beaktande 
vid presentering av resultat.  
 
Det finns cirka 3800 registrerade aktiebolag under SNI-koder för internethandel, SNI 
2007 gäller från 2008 och det är dessa SNI-koder som vårt datamaterial grundar sig på 
(Retriever, 2017). De SNI-koder som den här studien grundar sig på är: 47.911 - 47.916 
samt 47.919. Många bolag är precis i uppstartsfasen vilket innebär att bolagen därmed 
inte har någon väsentlig omsättning och därmed ej heller finansiella muskler. Ett 
inkluderande av de bolagen som tenderar att likna ett hobbyföretag skulle därmed 
eventuellt snedvrida resultatet, vilket författarna i största möjliga mån vill undvika. Den 
här studien kommer därför avgränsa sig genom att endast inkludera de bolag som har en 
årlig omsättning över tio miljoner. Under 2015 omsatte de renodlade svenska e-
handelsaktiebolagen 41 miljarder (Retriever, 2017). De bolagen som omsätter mer än tio 
miljoner utgör cirka 94 % av den totala omsättningen vilket därmed innebär att 
majoriteten av branshens omsättning inkluderas i urvalet. Att endast ha med de bolag som 
har en omsättnings över tio miljoner kronor kommer innebära att nystartade företag ej 
kommer ingå i studien. Detta i och med att det finner sig osannolikt för ett företag att ha 
en så pass hög omsättning vid dess uppstartsperiod.  
 
Som tidigare nämnt har e-handeln haft en stark tillväxt och mycket har hänt de senaste 
åren. Det gör att vi finner det mest intressant att studera den senaste tidsperioden. För att 
minimera bortfallet kommer urvalet av data ske mellan åren 2011 och 2015. Under dessa 
år har Sveriges ekonomi återhämtat sig från en lågkonjunktur och vandrat in i en 
högkonjunktur vilket är viktigt att ta i beaktande vid analyseringen av resultaten 
(Konjunkturinstitutet, 2016). Genom att inkludera fler år kan vi därmed använda oss av 
fler observationer vid hypotesprövningen och på så sätt bidra till ett ännu mer korrekt 
statistiskt resultat.  
 
1.7 KARAKTÄRSDRAG FÖR E-HANDELSBOLAG 
Balansräkningen för e-handelsbolag skiljer sig från den mer traditionella 
balansräkningen. Ett av de gemensamma karaktärsdragen för e-handelsbolag är att deras 
checkräkningskredit bokförs som en kortfristig skuld. Då majoriteten av bolagen inte har 
någon tillverkning, utan köper in varor som de sedan säljer vidare innebär det att 
långfristiga skulder i flertalet av bolagen, inte existerar.  
 
När det kommer till tillgångssidan ser den också annorlunda ut. Omsättningstillgångarna 
utgör majoriteten av bolagens tillgångar, i snitt utgör dessa tillgångar 86,5 % av de totala 
tillgångarna för studiens utvalda e-handelsbolag. Fortsättningsvis utgör 
anläggningstillgångarna i snitt 13,1 %, de materiella tillgångarna utgör i snitt cirka 4,9 % 
och slutligen utgör de immateriella tillgångarna i snitt 3 % av de totala tillgångarna. För 
14,2 % av de bolag som ingår i studien utgör omsättningstillgångar 100 % av de totala 
tillgångarna. Samtliga data är inhämtad från Business Retriever (2017).  
 
1.8 BEGREPPSFÖRKLARING  
E-handel: 
Bolaget bedriver majoriteten av sin försäljning via elektronisk handel, genom exempelvis 
en hemsida. Konsumenten köper varan via företagets internetbaserade kanaler och 
besöker således inte någon butik. 
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Kapitalstruktur: 
I balansräkningen framgår det hur ett företag finansierar sina tillgångar. Ett företag kan 
finansieras antingen av eget kapital eller av skulder. Det förekommer även hybrider av 
dessa två i form av exempelvis konvertibler, preferensaktier. En konvertibel är en 
blandning av eget kapital och skuld. Skulder kan brytas ner i räntebärande eller icke 
räntebärande. En räntebärande skuld är vanligtvis ett banklån, där man står i skuld till 
banken. En icke räntebärande skuld är vanligtvis en leverantörsskuld vilken oftast löper 
på en kortare tid.  
 
Räntabilitet på totalt kapital: 
Är ett lönsamhetsmått som beskriver hur pass bra förräntning företaget genererar på de 
tillgångarna som företaget disponerar. För att beräkna lönsamhetsmåttet utgår man från 
resultaträkningen. Mäter hur väl företaget lyckats förvalta tillgångarna oavsett hur de har 
finansierats. Kan finansieras med eget kapital, räntebärande lån, eller med räntefria 
skulder. Måttet säger helt enkelt ingenting om hur tillgångarna finansierats. Det innebär 
således att det passar bra som mått för lönsamhet.  
 
Skattesköld:  
Den reducering av skattbar inkomst som uppkommer när ett företag är belånat och därmed 
kan dra av sina räntekostnader på skatten. Ju högre belåning ett företag har desto större 
skattesköld har de. 
 
B2B: 
Står för engelskans business to business, vilket betyder företag till företag. Med andra ord 
används det ofta för att beskriva omsättning av varor och tjänster mellan två eller fler 
företag.  
 
B2C:  
Står för engelskans business to consumer, vilket innebär företag till konsument. I stora 
drag innebär det omsättning av varor och tjänster mellan företag och konsument.  
 
Kassaflödescykel: 
Mäter hur snabbt en tillgångsomvandling sker i antal dagar, och är ett mått för den 
löpande likviditetshanteringen i bolaget. Utgörs av kundfordringar, leverantörsskulder 
samt varulager.  
Beräkning: antal dagar i varulager + antal dagar med kundfordringar – antal dagar med 
leverantörsskulder 
 
Kundfordringar: 
En säljare har en kundfordran gentemot en köpare när säljaren har sålt en vara eller utfört 
en tjänst, men kunden ännu inte erlagt betalning för varan/tjänsten. 
 
Leverantörsskulder: 
Uppstår innan det köpande företaget betalat den faktura som ställts ut från det säljande 
företaget. Kan variera i tid från produkt till produkt beroende på den valda kredittiden.  
 
Varulager: 
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Utgör den del av verksamhetens tillgångar som är ämnade för omsättning eller 
förbrukning. Klassificeras som en omsättningstillgång, vanligtvis omsätts det inom den 
närmsta framtiden.  
 
Kortfristiga skulder: 
Skulder med löptid under ett år.  
 
Långfristiga skulder: 
Skulder med löptid över 1 år.  
 
Naturliga logaritmen: 
Genom att använda den naturliga logaritmen använder man basen 2,718 för ett tal. Det 
innebär att talet antar fler decimaler när man logaritmerar det. Man får på så sätt en bättre 
spridning på värdet. Den vanliga logaritmen har nämligen basen tio vilket gör att det blir 
en mindre spridning om man istället skulle använt den typen av logaritm. 
 
Omsättningstillgång: 
En tillgång som ämnas omsättas löpande, genom att sälja en vara som sedan omsätts till 
likvida medel.   
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2. TEORETISK METOD  
Detta kapitel ämnar förklara och argumentera för valda vetenskapliga ståndpunkter. 
Ämnesval, författarnas förförståelse, kunskapssyn, val av angreppssätt samt metodval 
redogörs för. Avslutningsvis kommer granskning av använd litteratur presenteras.  
2.1 ÄMNESVAL 
Kapitalstruktur, kassaflödeshantering och dess inverkan på företags lönsamhet är något 
som författarna fick upp ögonen för under avancerade studier inom ämnet. Att studiens 
huvudområde kommer att bli e-handelsbolag är ingen slump. E-handelsmarknaden är 
hetare än någonsin tidigare, och området är enligt författarnas vetskap inte djupare 
undersökt, vilket uppmärksammade ett kunskapsgap att fylla. Den forskningen som gjorts 
inom e-handel har i majoriteten av fallen hamnat inom ramarna för marknadsföring, och 
framförallt konsumentbeteende. Att vara en aktör som erbjuder handel via internettjänster 
är även något som författarna till den här studien tror kommer vara direkt avgörande för 
ett företags framtida fortlevnad. Dessa aspekter har framförallt varit avgörande vid val av 
ämne då författarna av denna studie tror att kompetens inom e-handel i kombination med 
effektiv ekonomisk styrning är värdefull för framtida arbetskarriär. 
 
Miller och Modigliani (1958; 1963) är välkända inom ämnet och uppmärksammade hur 
olika val av finansiering kan komma att påverka ett företag. Då det fortfarande råder 
delade meningar om den optimala skuldsättningsgradens vara eller icke vara, finner 
författarna till denna studie det intressant att undersöka huruvida det kan kopplas till 
lönsamheten.  
 
2.2 FÖRFÖRSTÅELSE 
För att nå en hög grad av transparens är det oftast önskvärt att en forskare i början av sin 
rapport redovisar sin egen förförståelse inom ämnet. Holme och Solvang (1997, s. 151 - 
152) förklarar att förförståelsen kommer innebära att forskaren mer eller mindre medför 
fördomar till sin studie, och att dessa förutfattade meningar uppstått från ett samspel av 
individens utbildning och sociala sammanhang. Enligt Lundahl och Skärvad (1999, s. 60) 
kan dessa fördomar uppstå från erfarenheter och uppfostran, samt utbildning. 
Förförståelsen inom ämnet har varit till grund för metodval, men framförallt vid val av 
studiens teorier. Författarna till denna studie studerar Civilekonomprogrammet med 
finansiering som inriktning på masternivå. Vidare har inriktningen inneburit möjlighet att 
anskaffa sig en hög nivå av expertis för centrala områden inom finansiell styrning. Vidare 
kommer även tidigare statistikstudier ligga till grund vid databearbetningen. Författarnas 
avsikt är att förförståelsen inte ska komma att påverka studien. Detta då studien har ett 
objektivt synsätt och en kvantitativ dataanalys med sekundärdata genomförs. Egna 
värderingar bör därför ej komma att påverka studiens resultat.  
 
2.3 KUNSKAPSSYN OCH VERKLIGHETSSYN 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 35 - 44) finns det ontologiska, samt epistemologiska 
frågeställningar, vilka ämnar bilda ett ramverk för forskaren. En epistemologisk, även 
kallat kunskapsteoretisk, frågeställning innebär något som är eller kan anses vara giltig 
kunskap inom ämnesområdet. Vidare förklarar även den epistemologiska 
frågeställningen vikten av huruvida den sociala verkligheten kan eller borde studeras med 
grund i samma tillvägagångssätt, principer och verklighetsbild som appliceras i 
naturvetenskapen. Det naturvetenskapliga synsättet leder forskaren till den 
kunskapsteoretiska perceptionen benämnt som positivism. Ytterligare en verklighetssyn 
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som benämns av Bryman (2011, s. 38) är den hermeneutiska kunskapsuppfattning som 
gör plats för den subjektiva betydelsen i social gärning. 
 
Lundahl och Skärvad (1999, s. 39) redogör för positivismens grundpelare, och antyder att 
samhällsvetenskapliga studier endast ska utgå från det som är realitet och observerbart, 
samt finna slutsatser i empiriska data. Den berörda studien grundar sig främst på 
befintliga teorier, e.g. Modigliani och Miller teorem, pecking order-teorin, samt trade off-
teorin. Därmed har studien sin grund i det naturvetenskapliga synsättet, och vidare antas 
en positivistisk verklighetssyn då studien har en kunskapsteoretisk begynnelsepunkt. 
 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 41) handlar ontologi om frågor som rör huruvida sociala 
väsen kan eller bör anses som objektiva, utan inverkan från yttre realiteter eller om de bör 
anses grunda sig i konstruktioner av betraktarens uppfattningar och aktioner. Dessa två 
ontologiska synsätt benämns som objektivism, respektive konstruktionism.  Den 
ontologiska ståndpunkten objektivism redogör för mötandet av sociala företeelser som 
grundar sig i yttre fakta som har sin plats utanför vårt förstånd, vilket människan ej kan 
inverka på. Konstruktionistiska synsättet grundar sig att sociala företeelser inte enbart 
uppstår via social samverkan, utan även ständigt är föränderliga (Bryman och Bell, 2013, 
s. 43). 
 
Inom vetenskapen har forskaren en skyldighet att försöka uppnå objektivitet i sitt arbete, 
vilket innebär att forskaren ska undvika att beblanda den egna åsikten och uppfattningen 
i sin studie (Ejvegård, 2009, s. 19). Den aktuella studien finner sin bas i sekundärdata 
hämtad från företagens årsredovisningar, som vidare publicerats på databasen Retriever. 
Därmed kan studiens process benämnas som objektiv, då manipulation av siffror ej 
kommer att förekomma. Studien ämnar inte ge något utrymme för författarnas egna 
åsikter och uppfattningar. Vidare kommer studien att endast använda sig av 
räkenskapsunderlag för redogörelse av valda variabler, vilket fortsatt stärker argumenten 
för den kvantitativ metod som presenteras under forskningsansatsen. 
 
2.4 FORSKNINGSANSATS 
Forskningsansatsen förklarar studiens relation mellan teori och datainsamling, vilken av 
de två som styr den andra. Det vill säga, om teori är något som uppkommer genom 
insamlingen och analysen av data, eller om motsatsen förverkligas. Bryman och Bell 
(2013, s. 34) förklarar att deduktiv ansats härstammar i teori och mynnar ut i observation, 
medan det motsatta förhållandet speglar den induktiva ansatsen. Den forskningsansats 
som först utvecklar hypoteser och sedermera teorier med stöd i empiriska fakta, antar ett 
deduktivt angreppssätt (Ejvegård, 2009, s. 41). Därmed pågår en kontinuerlig variation 
mellan insamling av data och teoretisk argumentation i den deduktiva forskningsansatsen. 
Den induktiva forskningsansatsen förklaras av Bryman och Bell (2013, s. 32) som att 
forskaren redogör för konsekvenserna av resultaten i relation till den teori som var 
grunden till studien.  
 
Denna studie utgår från teorier, e.g. Modigliani och Miller, pecking order-teorin, trade 
off-teorin samt agent teorin. Vidare kommer studien även grundas i tidigare empiri 
gällande vilka förklarande variabler som kan tänkas ha en inverkan på företags lönsamhet. 
Med utgångspunkt i redan befintlig teori kommer hypoteser formuleras och prövas för att 
på så sätt besvara den frågeställning som råder, vidare kommer dessa hypoteser förkastas 
eller icke förkastas efter empirisk granskning. Detta kommer att innebära att studien antar 
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ett deduktivt angreppssätt, och stärker studiens objektiva synsätt genom stödet från redan 
befintlig teori (Patel och Davidsson, 2011, s. 23). 
 
2.5 METODVAL 
Enligt Bryman och Bell (2013, s. 48) gör den företagsekonomiska forskningen plats för 
två metodologiska frågeställningar, kvalitativ och kvantitativ forskning. Eliasson (2006, 
s. 21) beskriver i all sin enkelhet att skillnaden mellan de två är att den kvantitativa 
metoden avser sådant som beskrivs i termer av siffror, medan den kvalitativa metoden 
avser sådant som beskrivs med ord. Eliasson (2006, s. 21) menar att val av teori påverkar 
valet av metod, där den kvantitativa metoden lämpar sig bättre med teorier som ämnar 
generalisera. Det kan därmed antas att metodvalet bör grunda sig i den roll teorin spelar, 
vilken epistemologisk syn studien rymmer, samt vilka ontologiska antaganden som ingår.  
 
När generalisering inte är det primära målet för studien, utan ett mer djupgående och 
förklarande angreppssätt önskas, föredras den kvalitativa studien (Eliasson, 2006, s. 21). 
Om studien ämnar redogöra för samband som fordrar en djupare förståelse, utan 
uppenbara svar ska den kvalitativa studien anses vara mer lämplig (Eliasson, 2006, s. 28). 
Forskaren iakttar fenomenet inifrån, och försöker således finna det egenartade och 
möjligtvis avvikande i det undersökta (Holme och Solvang, 1997, s. 78). Den kvalitativa 
forskningen antar ett induktivt, tolkande och konstruktionistiskt synsätt (Bryman och 
Bell, 2013, s. 78). 
 
Den kvantitativa metoden anses lämplig när studien ämnar redogöra för större grupper, 
trots begränsade resurser, samt när studien ämnar uppskatta hur omfattande diverse 
villkor och förhållningssätt är inom populationen (Eliasson, 2006, s. 30 - 31). Holme och 
Solvang (1997, s. 78) förklarar att den kvantitativa metoden finner intresse för det 
allmänna eller representativa, samt att forskaren observerar fenomenet utifrån. Enligt 
Bryman och Bell (2013, s. 48) antar den kvantitativa forskningen ett deduktivt, 
positivistiskt och objektivt synsätt. 
 
Utifrån de epistemologiska, ontologiska, samt den roll teorin spelar i den aktuella studien 
bör en kvantitativ metod ses som mest lämpad. Genom det kvantitativa angreppssättet 
uppstår en eftertraktad generaliserbarhet, samt underlättar uppskattningen av 
populationens förhållanden och attityd till fenomenet. Då studien ämnar besvara 
frågeställningen om hur sambandet mellan skuldsättningsgraden och lönsamheten ser ut 
hos de svenska e-handelsföretagen. Då sekundärdata från företagens årsredovisningar 
används anses den kvantitativa metoden vara mest lämplig för att på bästa sätt besvara 
studiens frågeställning. 
 
2.6 SAMMANFATTNING AV FORSKNINGSSTRATEGI 
Den valda forskningsstrategin lämpar sig bäst för att besvara studiens 
problemformulering. Detta betyder att studien kommer anta en positivistisk kunskapssyn 
då studien ämnar redogöra för sambandet mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet samt 
flertalet förklarande variabler för de svenska e-handelsföretagen. Vidare kommer även 
studien anta ett objektivt synsätt, fritt från författarnas egna värderingar, som en följd av 
att hämtad data ej kommer att manipuleras eller korrigeras.  
 
Eftersom studien kommer utgå från teori och mynna ut i empirisk granskning av 
hypoteser är den deduktiva forskningsansatsen att preferera. För att stärka det objektiva 
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synsättet, och därmed minimera subjektiva bedömningar, kommer en kvantitativ 
forskningsmetod att användas. Detta kommer ge en vidd till studien, och öka dess 
generaliserbarhet. Nedan förevisas en generell modell över studiens forskningsprocess. 
 
FIGUR 1. SAMMANFATTNING AV STUDIENS FORSKNINGSPROCESS 
 
   
 
 
 
 
2.7 PERSPEKTIV 
Den här studien har som avsikt att anta ett så brett perspektiv som möjligt. Det innebär 
att vid definition av lönsamheten kommer lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital 
att användas (eng: Return On Assets (ROA)). Generellt sett är avkastningen på det totala 
kapitalet mer av intresse för företagets ledning, menat att företag tar beslut för att öka 
denna avkastning. Detta kan jämföras med aktieägares intresse av räntabiliteten på det 
egna kapitalet (eng: Return on Equity (ROE)). (Penman, 2013, s. 147, 371). 
 
ROE = Resultat/Eget kapital 
ROA = (Rörelseresultat + Finansiella intäkter) / (Skulder + Eget kapital) 
 
(Penman, 2013, s. 147, 371) 
 
Eftersom räntabilitet på eget kapital väger nettoinkomst mot endast ägarnas kapital, 
ignorerar lönsamhetsmåttet hur väl företaget nyttjar andra former av finansiering, e.g. lån 
och obligationer. Däremot kan räntabiliteten på det totala kapitalet ge en indikation på 
hur väl ett företag använder eget kapital, detta eftersom ekvationens nämnare är skuld 
adderat med eget kapital (Penman, 2013, s. 371). Studien utgår från klassiska 
kapitalstruktursteorier, så som Miller och Modigliani (1958, 1963), Myers (1984) samt 
Myers och Majluf (1984). Majoriteten av den tidigare forskningen inom ämnet använder 
räntabilitet på totalt kapital. Dessa studier kommer presenteras närmare under nästa 
kapitel, där en tydlig genomgång för valt lönsamhetsmått görs. Med stöd i tidigare 
forskning anser vi att lönsamhetsmåttet räntabiliteten på det totala kapitalet är det mest 
lämpade för att besvara rådande frågeställning. Det är även ett bredare mått för hur väl 
ett företag presterar. I och med detta resonemang ämnar studien ha ett företagsperspektiv, 
som är av intresse för både privata investerare samt för bolagets beslutsfattande personer, 
detta eftersom urvalet utgörs av aktiebolag. Däremot borde rimligtvis företagets 
välmående även vara av intresse för gemene investerare, och med detta kan även ett 
delperspektiv från investerares synvinkel argumenteras för.  
 
2.8 LITTERATURSÖKNING 
En stabil referensram med hög trovärdighet är viktig för att besvara en studies 
frågeställning. För denna studie innebär detta att litteratursökning framförallt utförts via 
elektroniska databaser, e.g. EBSCO Business Source Premier och Google Scholar, detta 
för att få åtgång till internationella och vetenskapligt granskade artiklar. Den 
vetenskapliga granskning som utförts för de artiklar som använts i den aktuella studien 
ger en ökad trovärdighet.  

Positivistisk 
syn Objektivitet Deduktivt 

angreppssätt 
Kvantitativ 

metod 
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Vidare har även databasen Diva använts för att försäkra författarna om att liknande studier 
inte utförts tidigare, detta för att undvika replikering. Det ska även tilläggas att uppsatser 
skrivna av alumner har använts som inspiration och även till utformning av riktlinjer för 
denna studie. Litteratursökningen har utförts både på svenska och på engelska, med 
majoriteten av litteratur i det sistnämnda språket. För att generera ökad förståelse för den 
vetenskapliga studiens innebörd har kurslitteratur i konsten av att skriva en uppsats 
nyttjats. För att finna relevanta artiklar har flertalet nyckelord använts, i samtliga fall har 
sökningen skett på engelska. Detta då det engelska språket är det mest frekvent använda 
inom företagsekonomisk forskning. Att skilja agnarna från vetet är något som är viktigt 
vid litteratursökning. Genom att vara selektiv minskar risken för användning av opålitliga 
data med tvivelaktigt värde (Bryman, 2011, s. 114). För att på bästa sätt söka efter 
relevanta artiklar för rådande studie har ett flertal nyckelord använts. Följande ord är 
exempel på de ord och begrepp som vi använt flitigast vid litteratursökning: Profitability, 
Capital Structure, Pecking Order Theory, Trade Off Theory, Agency Theory, Working 
Capital Management, Cash Conversion Cycle, performance, e-commerce. Nyckelorden 
har inte rangordnats, samtliga har varit till stor betydelse för att söka rätt på lämplig 
forskning och litteratur.   
 
2.8.1 RANGORDNING ÖVER ANTAL CITERINGAR 
På nästkommande sida presenteras en rangordning över hur många gånger de artiklar vi 
använt i denna studie är citerade. I tabell 1 går det att finna både forskare som skrivit 
teorier gällande kapitalstruktur, men även övriga artiklar som är av relevans för studien. 
Rangordningen ämnar ge en överblick över digniteten av valda källor, i och med att ju 
fler gånger en artikel är citerad desto mer trovärdig är den. Antal citeringar för varje 
artikel har funnits via Google Scholars funktion för detta ändamål. De framtagna siffrorna 
har varje enskilt artikels publiceringsdatum som startdatum och har beräknats fram till 
det datum vi hämtat siffran, vilket var den 19 april 2017.  
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TABELL 1. RANGORDNING AV CITERINGAR 

 
De senast nämnda källorna är nyligen publicerade och därmed mycket färska. Detta är 
troligen anledningen till att de ännu ej är citerade av någon annan forskningspublikation. 
Thurén (2013, s. 30) menar att en källas trovärdighet ökar desto nyare den är. Eftersom 
den tidigare forskningen utgör ett betydelsefullt bidrag till den aktuella studien är de av 

Forskningsartiklar     Antal 
Jensen och Meckling (1976) Myers och Majluf (1984)   Antal 

citeringar 
63976 - 
18328 

Jensen (1986) Modigliani och Miller (1958)   

      

Myers (1984) Fama och French (2002) Deloof (2003)  Antal 
citeringar 
8371 - 
1169 

Modigliani och Miller (1963) Jensen (2002)  Thomsen och Petersen (2000) 

Petersen och Rajan (1994)     

      

Simerly och Li (2000) Gibbs et al. (2003)  Jensen (2010)  Antal 
citeringar 
498 - 123 Abor (2005) Gill et al. (2010)  Johnson och Soenen (2003) 

Myers och Rajan (1998) Jose et al. (1996)  Baños-Caballero et al. (2010) 

Castanias (1983) Gedajlovic och Shapiro (2002) Sharma och Kumar (2011) 

Richards och Laughlin (1980) Goddard et al. (2005)   

      
Saleem och Rehman (2011) Yazdanfar och Öhman (2014) Hjort och Lantz (2016) Antal 

citeringar 
81 - 1 Jermias (2008) Yazdanfar (2013)  Miglo et al. (2014) 

Claver et al. (2002) Mukherjee och Mahakud (2012) Adair och Adaskou (2015) 

de Mesquita och Lara (2003) Tkahor (2015)  Ogden och Wu (2012) 

Gill et al. (2011) Serrasquiro och Caetano (2015) Qureshi och Yousaf (2014) 

Abuzayed (2012) Yazdanfar och Öhman, 2015a Nair och Ladha (2014) 

Cole (2013) Piercy (2009)  García och Ansón (2012) 

Nunes et al. (2009) Alipour et al. (2015)  Gonenc och de Haan (2014) 

Wallace (2003) Cagle et al. (2013)  Yilmaz (2015)  

Cardos och García-Sabater (2006) Abdou et al. (2012) Bilgehan (2014)  

Ebben och Johnsson (2011) Malik och Bukhari (2014) Foo et al. (2015)  

Singh et al. (2001) Chadha och Sharma (2015) Emese (2014)  

Hovakimian et al. (2012) Shah (2012)   

Kroes och Manikas (2014) Bamiatzi et al. (2016) Mugoša (2015)  

      

Avci (2016) Delicado Teixeria och Melo 
Parreira (2015) 

Janakiraman et al. (2016) Antal 
citeringar 
0 Öner (2016) Lopes et al. (2016) 

Yazdanfar och Öhman (2015b) Filbeck et al. (2017) Lyngstaadas och Berg (2016) 

Chaklader och Chawla (2016) Hossain och Dao Xuan (2016) Salam et al. (2016) 

 Jacobs et al. (2016)   
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högsta relevans. Trots att dessa källor ej är citerade kommer även dessa ligga till grund 
för den teoretiska referensram som redogörs för i nästkommande kapitel.  
 
2.9 KÄLLKRITIK  
Ejvegård (2009, s. 71) betonar att författare aldrig kan vara nog försiktiga med de källor 
som används i en studie. Genom kritisk granskning av de källor som används kan 
tillförlitlighet värderas. För att kontrollera tillförlitligheten i källorna appliceras fyra olika 
krav. Dessa krav är äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav samt samtidighetskrav 
(Ejvegård, 2009, s. 71 - 75.). 
 
2.9.1 ÄKTHETSKRAV 
En viktig del av källkritiken är att se över äktheten, att källan inte är en förfalskning. 
Thurén (2013, s. 17) menar att det inte är helt lätt att särskilja falska källor. I vissa fall 
krävs expertis för att avgöra om källan är falsk eller ej. En viktig del är att kontrollera 
med andra källor för att se om teorin stämmer överens (Thurén, 2013, s. 26). I denna 
studie kommer hemsidor samt andra enklare elektroniska källor i största utsträckning att 
undvikas. Samtliga vetenskapliga artiklar som ligger till grund för denna studie är 
vetenskapligt granskade. Detta för att minimera risken för att äkthetskravet inte uppfylls. 
De redan befintliga vetenskapsartiklar som ligger till grund för denna studie är samtliga 
publicerade i större tidskrifter, därmed ter det sig föga troligt att någon form av 
förfalskning ska ha skett. Dock bör nämnas att eventuell förvrängning av den egna 
empirin kan förekomma hos de tidigare studierna. För att undvika att detta ska bryta mot 
äkthetskravet har denna studie använt sig av flertalet studier för att till exempel påvisa 
relationen mellan valda variabler. 
 
2.9.2 OBEROENDEKRAV 
Vid författande av en studie är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt göra sig 
oberoende av sekundärkällor. Thurén (2013, s. 36) förklarar att en källa ska bekräftas av 
minst två av varandra oberoende källor för att oberoendekrav ska uppfyllas. Den 
mänskliga faktorn är en av de anledningar som kan påverka att en sekundärkälla inte 
stämmer överens med en primärkälla. I den här studien kommer frågeställningen besvaras 
genom analys av offentliga nyckeltal för de svenska e-handelsbolagen. Det innebär 
således att all data är sekundärdata. Värt att poängtera är dock att studien endast använder 
sig av aktiebolag där samtliga företag har en revisor.  Detta innebär att nyckeltalen är 
granskade av minst en oberoende person innan de publiceras på Retrievers hemsida.  
 
2.9.3 FÄRSKHETSKRAV 
Finns det en ny studie ska den tillämpas, Thurén (2013) förklarar att källor är starkare 
desto nyare de är. I denna studie tillämpas bland annat Modigliani och Miller (1958). 
Trots sin ålder är teorin en av de mest frekvent använda inom finansiell styrning. Eftersom 
studien ämnar undersöka ett ämne med hög aktualitet är de nyckeltal som används för 
denna studie från årsredovisningar mellan åren 2011 och 2015. Det innebär att datan för 
studien är den mest aktuella som går att få tag i vid studiens undersökningstillfälle vilket 
såldes hjälper till att uppfylla det färskhetskrav som Thurén (2013) beskriver.  
 
2.9.4 SAMTIDIGHETSKRAV 
Då den här studien ämnar undersöka hur skuldsättningsgrad kopplas samman till 
lönsamhet för svenska e-handelsbolag, kommer inte kravet på samtidigheten att påverkas. 
Detta då studiens syfte är något som alltid är aktuellt inom företagsekonomi, vilket kan 
tydas i de delade meningarna som fortfarande finns inom ämnet av kapitalstruktur. 
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Samtidighetskravet och kravet på färskhet står i motsats till varandra. Medan färskhet 
visar på vikten av att använda nya källor innebär samtidigheten att en studie ska ligga 
nära händelsen (Ejvegård, 1996, s. 61 - 62). Ett exempel på detta är att en studie från 2002 
har starkare samtidighetskrav än en studie från 2016 vid forskning om terrorattentaten 11 
september 2001.  
 
2.10 ETIK  
Bryman och Bell (2013) är två välkända forskare inom metodologi vilket gör att deras 
riktlinjer är relevanta att tillämpa. De fem olika principerna som de tillämpar är 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, nyttjandekravet samt falska 
förespeglingar (Bryman och Bell, 2013, s. 137). Informationskravet innebär att studiens 
syfte, deltagarnas tänka medverkan samt att de när som helst får hoppa av ska förmedlas 
till de berörda personerna. Vidare menar Bryman och Bell (2013, s. 147) att 
samtyckeskravet innebär att de blivande deltagarna ska ge samtycke eller neka till sin 
plats i undersökningen.  När det kommer till hur deltagarnas information ska behandlas 
ska konfidentialitetskravet appliceras, det innebär att deltagarna ska lita på att ingen 
obehörig får tillgång till informationen (Bryman och Bell, 2013, s. 137). Den fjärde 
principen, nyttjandekravet, innebär att all data som samlas in inte får användas till annat 
än studiens syfte (Bryman och Bell, 2013, s. 137). Slutligen landar vi i den etiska 
principen falska förespeglingar, vilken handlar om att all information som forskaren ger 
ut ska vara sann.  
 
Denna studie har en kvantitativ metodansats där all data som ligger till grund för studien 
är offentliga uppgifter. Det innebär att studien inte kommer att behöva behandla de etiska 
frågeställningarna lika djupt som vid exempelvis en kvalitativ studie där djupintervjuer 
behandlas. Till skillnad från intervjuer har all data som ligger till grund för studien 
sammanställts från databasen Retriever och kan på så sätt enkelt och sanningsenligt 
kontrolleras. För aktuell studie är ej informations- och samtyckeskravet av intresse, detta 
då studien endast använder sig av offentliga siffror och ej kommer påverkas av den 
mänskliga faktorn. Detta innebär således även att konfidentialitets- och nyttjandekravet 
uppfylls. 
 
Vidare bör även studiens ämne diskuteras utifrån ett etiskt perspektiv. Det kan i samband 
med detta argumenteras för att företagens belåningsgrad påverkar samhället. Ett exempel 
på detta är den finanskris som slog till mot västvärlden år 2008, som en följd av finansiella 
instituts och även privatpersoners höga skuldsättningsgrad (Bodie et al., 2014, s. 15 - 23). 
På samma sätt kan en okontrollerad belåning för bolag även komma att påverka samhället 
i stort. I och med en hög belåningsgrad kan det emellertid argumenteras för högre risk för 
konkurs, vilket i sin tur leder till högre arbetslöshet och en sämre ekonomi i stort.   
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för studiens teoretiska referensram, ur den 
vetenskapliga synvinkel som tidigare nämnts. Följaktligen skildras ämnet kapitalstruktur, 
med sin begynnelsepunkt i Modigliani och Millers teorem, pecking order-teorin, trade 
off-teorin samt agentteorin. Dessa teorier kommer kopplas till noga utvalda variabler, 
som ämnar redogöra för företagets val av kapitalstruktur.  
 
3.1 LÖNSAMHETENS DRIVKRAFTER 
Forskningsstudier skrivna av bland andra Lyngstaadas och Berg (2016), Chadha och 
Sharma (2015), Abuzayed (2012) samt Simerly och Li (2000) använder sig av flera olika 
variabler vid undersökning av ett företags lönsamhet. Att använda flera variabler som 
mått hjälper till att nå ett så rättvist resultat som möjligt. Detta eftersom lönsamheten 
rimligtvis påverkas av fler än en variabel. Värt att belysa är att dessa ovan nämnda studier 
avviker från varandra i valet av lönsamhetsmått, för vilken räntabilitet på eget kapital, 
räntabilitet på totalt kapital samt bruttoresultatet är de tre mest frekventa måtten.  
 
Branschtillhörighet är något som påverkar valet av lönsamhetsmått, detta för att ge ett så 
rättvist resultat som möjligt beträffande branschen. Bolagen som tillhör urvalet i den här 
studien verkar inom samma bransch, nämligen e-handeln, där dess sortiment av varor är 
det som mest skiljer dem åt. I denna studie kommer lönsamheten beräknas utifrån 
räntabilitet på totalt kapital. Anledning till att valet av lönsamhetsmåttet räntabilitet på 
totalt kapital grundar sig i de tidigare studier som ligger till grund för den aktuella studien. 
Majoriteten av den teoretiska referensramen har använt sig av räntabilitet på totalt- eller 
räntabilitet på eget kapital, vilket gör att det finns stark empirisk grund att stå på.  
 
En ytterligare aspekt som är viktig att ta i beaktning är den tidsperiod som studien härrör. 
Garcia och Anson (2012) undersökte vilka faktorer som påverkar prestationen för spanska 
privatiserade bolag. I sin studie förklarade Garcia och Anson (2012, s. 8) att en faktor 
som driver och påverkar lönsamheten är konjunkturen. Under expansiva perioder ökade 
lönsamheten för de företag som strategiskt ändrade om och erbjöd vad marknaden 
efterfrågade. Det data som denna studie ämnar bearbeta är från åren 2011 - 2015. Under 
dessa år har Sveriges ekonomi återhämtat sig från en lågkonjunktur och vandrat in i en 
högkonjunktur (Konjunkturinstitutet, 2016), vilket är viktigt att ta i beaktande vid 
analyseringen av resultaten.  
 
3.2 VAL AV FÖRKLARANDE VARIABLER 
För att skapa en så robust modell som möjligt kommer både beroende och förklarande 
variabler ingå i den statistiska modellen. Vid val av variabler är det enligt Eliasson (2013, 
s. 14) viktigt att frågeställningen passar ihop med de valda variablerna. Eftersom den här 
studien ämnar undersöka hur skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten kommer 
lönsamheten fungera som beroende variabel, vilken presenteras närmare under 
nästkommande kapitel, praktisk metod. Vidare kommer de företagsspecifika måtten 
skuldsättningsgrad, kassaflödescykel, företagsstorlek, kassalikviditet samt företagets 
ålder fungera som de förklarande variablerna. Fortsättningsvis poängterar även Eliasson 
(2013, s. 14) att det är viktigt att studera hur de utvalda variablerna står sig i relation till 
tidigare forskning, i detta fall studier inom företagsekonomin. En utförlig presentation av 
de valda variablerna med referens till tidigare forskning kommer presenteras nedan. 
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Adair och Adaskou (2015) gör i sin studie en jämförelse mellan trade off-teorin och 
pecking order-teorin, där företagen som jämförs är franska små och medelstora bolag. 
Adair och Adaskou (2015, s. 4) använder sig av variablerna storlek, ålder och 
industritillhörighet. Lopes et al. (2016, s. 29) presenterar i sin avhandling vilka variabler 
som påverkar lönsamheten mest i de 30 största internationella flygbolagen. Även Lopes 
et al. (2016, s. 28) använder sig av företagsstorlek som en förklarande variabel. Viktigt 
att poängtera är dock att Lopes et al. (2016) väljer att mäta storleken genom att beräkna 
totala tillgångarna. Den här studien ämnar använda företagets omsättning vid beräkning 
av företagsstorlek. Vidare presenterade Claver et al. (2002) en studie där de undersökte 
om lönsamhet påverkas av företagsspecifika faktorer. De fann bevis att de 
företagsspecifika faktorerna dominerar över de industrispecifika och därmed påverkar 
lönsamheten mest (Claver et al., 2002, s. 325). 
 
Qureshi och Yousaf (2014, s. 29) använde data från 337 pakistanska företag över en 22 
års-period, mellan 1987 och 2008. De fann att storlek, likviditet, ålder samt 
marknadsandel hade en positiv och signifikant inverkan på lönsamhet (Qureshi och 
Yousaf, 2014, s. 29). Dock bör det nämnas att storlek och likviditet hade en signifikant 
och negativ, respektive icke-signifikant och positiv inverkan på lönsamhet när företaget 
endast var verksamma på den inhemska marknaden. Vidare använde sig även Yazdanfar 
och Öhman (2014, s. 145) av ålder och storlek som kontrollvariabler i deras studie där de 
undersökte hur kassaflödescykeln och lönsamhet korrelerade. Studiens urval innefattade 
svenska små och medelstora bolag mellan åren 2008 och 2011.  
 
Vidare kan det även nämnas att Fama och French (2002, s. 29) fann att skuldsättning och 
storlek hade en positiv korrelation, medan Alipour et al. (2015, s. 65) fann det motsatta, 
vilket är av vikt för att undvika multikollinearitet mellan två oberoende variabler. Vidare 
kommer nu de förklarande variablerna, e.g. kassaflödescykeln, storlek, ålder samt 
kassalikviditet, för denna studiens frågeställning presenteras mer ingående. 
 
3.2.1 RÖRELSEKAPITALSHANTERING 
Att företag kännetecknas av behovet att både hantera långsiktiga och kortsiktiga 
kostnader och skulder är något som nämnts inledningsvis i denna studie (Foo et al., 2015; 
Shah, 2012; Abor, 2005; de Mesquita och Lara, 2003). Filbeck et al. (2017, s. 266) 
beskriver att rörelsekapitalshantering (eng. Working Capital Management) har som 
primärt mål att säkerställa att företagets kortfristiga kostnader kan täckas av kassaflödet. 
Detta leder därmed vidare till en presentation av den forskning som är fokuserad på hur 
rörelsekapitalet, mer specifikt kassaflödescykeln, påverkar lönsamheten för företag. 
 
Kassaflödescykeln 
Kassaflödescykeln (eng. Cash Conversion Cycle) är ett mått för den löpande 
likviditetshanteringen, och presenterades för första gången år 1974 av Gitman (citerad i 
Jose et al., 1996, s. 34). Kassaflödescykeln ämnar mäta hur snabbt omvandlingen av 
tillgångar sker, och på så sätt se hur länge tillgångar binds upp (Ebben och Johnson, 2011, 
s. 382). Att kontinuerligt bevaka sin kassaflödescykel hjälper företag att se hur snabbt och 
effektivt de kan hantera eventuell likviditetsbrist (Ebben och Johnson, 2011, s. 393). Att 
vara medveten om sin kassaflödescykel är av vikt då även en kortvarig motgång riskerar 
att tvinga företag till konkurs, trots att företaget förefaller att överleva i det långa loppet 
(Richards och Laughlin, 1980, s. 32). Många företag köper i regel varor på kredit från 
leverantörerna, och målet är att ha dessa varor på lager under kortast möjliga period, samt 
att få betalt av kund fortast tänkbara (Johnson och Soenen, 2003, s. 367). Detta medför 
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att företag även har som mål att betala leverantörsskulder så sent som möjligt. En hög 
omsättningshastighet innebär att kapitalet binds under en kortare tid. Förhoppningen med 
en kort kassaflödescykel är att det kapital som binds upp ska minimeras och därmed öka 
lönsamheten (Richards och Laughlin, 1980, s. 34; Jose et al., 1996, s. 35). 
 
Kassaflödescykeln = Antal dagar i varulager + Antal dagar för kundfordringar - Antal 
dagar i leverantörsskulder 

(Cagle et al., 2013, s. 46) 
 
Kassaflödescykeln består därmed av tre olika komponenter;  
Antal dagar i varulager (eng. Days Inventory Outstanding (DIO)), Antal dagar för 
kundfordringar (eng. Days Sales Outstanding (DSO)), samt Antal dagar för 
leverantörsskulder (eng. Days Payable Outstanding (DPO)), vilka kommer att redogöras 
för nedan (Cagle et al., 2013, s. 46; Jose et al., 1996, s. 36). 
 
Beträffande de studier som utförts om kassaflödescykeln och dess påverkan på avkastning 
på totalt kapital fann Sharma och Kumar (2011, s. 171) ett icke-signifikant och positivt 
samband, medan Lyngstadaas och Berg (2016, s. 310) samt Yazdanfar och Öhman (2014, 
s. 447) fann en signifikant och negativ korrelation mellan dessa variabler. Öner (2016, s. 
73) fann ett signifikant och negativt samband mellan rörelsemarginal, ett ytterligare mått 
på lönsamhet, och kassaflödescykeln. Vidare kunde Yilmaz (2015, s. 447) påvisa en 
signifikant och negativ korrelation mellan kassaflödescykeln och lönsamhet, med den 
sistnämnda benämnd som avkastning på eget kapital. Dock motsätter sig Malik och 
Bukharis studie (2014, s. 145) detta, då deras empiri menar att avkastning på eget kapital 
och kassaflödescykeln är signifikant och positivt korrelerade. Detta tyder därmed på att 
empirin för kassaflödescykelns korrelation med olika lönsamhetsmått skiljer sig åt i de 
tidigare studierna. 
 
Antal dagar i varulager 
Den tiden varor är i lager (hädanefter DIO) uttrycks som varulager dividerat med 
kostnaden för sålda varor per dag (Cagle et al., 2013, s. 46). Detta ämnar därmed att 
redogöra för antalet dagar det tar för företaget att förvandla lager till likvida medel. Hur 
effektivt ett företag omsätter sina varor till pengar, vilket är av stor vikt för handelsföretag 
och därmed för de företag den aktuella studien ämnar undersöka. 
 

DIO = varulager / (Kostnad för sålda varor/antal dagar i perioden) 
 
Kroes och Manikas (2014, s. 40) förklarar att genom att mäta tiden, och vidare även 
reducera antalet dagar det tar för företaget att konvertera lager till likvida medel, är av 
relevans för samtliga företag som använder sig av ett varulager. Detta då ett varulager i 
sig självt inte genererar några pengar till företaget, utan i själva verket är en kostnad 
(Kroes och Manikas, 2014, s. 40). Behovet att hantera sitt varulager beror till stor del på 
den bransch företaget är verksamt inom. För e-handelsbolag, som oftast agerar som 
intermediär mellan producent och kund, är inventeringsfrågan en viktig sådan (Cardos 
and García-Sabater, 2006, s. 529). Vidare är det generellt sett billigare att handla varor 
till mängdpris då stordriftsfördelar därmed kan utnyttjas (Ebben och Johnson, 2011, s. 
393). Som företag är det således viktigt att hitta den optimala punkten mellan det lägsta 
möjliga priset på inköp av varor och därmed den lägsta möjliga kostnaden för varulagret 
(Salam et al., 2016, s. 889). 
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Resultaten gällande korrelationen av tid i varulager och lönsamhet har dock visat sig 
enhetliga, för vilket Lyngstadaas och Berg (2016), Öner (2016), samt Sharma och Kumar 
(2011) påvisade ett signifikant och negativt samband.  
 
Antal dagar för kundfordringar 
Måttet gällande antal dagar med kundfordringar (hädanefter DSO) beräknas som 
medelvärdet av kundfordringar dividerat med kostnaden för sålda varor per dag (Cagle et 
al., 2013, s. 46). Detta mått brukas för att se hur lång tid företagets kund har varan i 
förfogande innan betalning ska ske, i.e. kunds senaste betalningsdatum för erhållen kredit 
(Yazdanfar och Öhman, 2015b, s. 329). 
 

DSO = Kundfordringar / (Kostnad för sålda varor/antal dagar i perioden) 
 
För att ett företag ska prestera så bra som möjligt är det viktigt att både kort- och 
långfristiga ekonomiska beslut fattas korrekt (Abuzayed, 2012, s. 156). I en studie 
presenterad av Janakiraman et al. (2015, s. 233) visade det sig att företag som erbjuder 
generösa, kostnadsfria returalternativ ökade efterfrågan och därmed lönsamheten. Detta 
då fler kunder valde att handla om de visste att de kunde returnera varan kostnadsfritt. 
 
Returnering av varor är något som binder upp mycket kapital eftersom det innebär att 
varan inte kan säljas till ny kund (Hjort och Lantz, 2016). Fria returer medför således att 
kunder gärna betalar fakturan efter att valet är gjort, och därmed erhållit kredit på varan 
(Yazdanfar och Öhman, 2015b, s. 329). På så vis ligger företaget ute med kostnaden för 
varan, samt att de inte har möjlighet att sälja varan vidare under den period kunden har 
varan i sin besittning. Därmed, ceteris paribus, är en kortare tid för utestående 
kundfordringar mer gynnsamt för företagen, eftersom den snabbare konverterar varan till 
likvida medel vilket också förklaras tydligt i Hjort och Lantz (2016, s. 4983) studie. För 
företagen handlar det om en balansgång mellan att sälja stora kvantiteter, samtidigt som 
de har få dagar med kundfordringar. 
 
Avvikande empiri gäller även för lönsamhet och tid för kundfordringar. Lyngstadaas och 
Berg (2016, s. 305), Öner (2016, s. 73) samt Gill et al. (2010, s. 6) har påvisat ett negativt 
och signifikant samband mellan dessa variabler, medan Sharma och Kumar (2011, s. 168) 
och Malik och Bukhari (2014, s. 145) påvisade ett signifikant och positivt samband, 
respektive en icke-signifikant och positiv korrelation. 
 
Antal dagar för leverantörsskulder 
Antal dagar för leverantörsskulder (hädanefter DPO) benämns som medelvärdet av 
leverantörsskulden dividerat med kostnaden för sålda varor per dag (Cagle et al., 2013, s. 
46). Företag använder måttet för att bedöma hur lång tid de har att tillgå innan 
leverantören yrkar på betalning för erhållna varor. 
 

DPO = Leverantörsskulder / (Kostnad för sålda varor/antal dagar i perioden) 
 
I motsats till den åtråvärda korta kundfordringstiden visar majoriteten av forskningen att 
företagen vill, ceteris paribus, ha längsta möjliga tid att betala sin skuld till leverantör, 
vilket det tydligt redogörs för i Lyngstaadas och Berg (2016), Öner (2016), Yilmaz (2015) 
samt Yazdanfar och Öhmans (2014) studier. Detta för att inte hamna i en situation där de 
tvingas vänta på betalning från kund, vilket resulterar i försenad betalning till leverantör. 
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Dock förekommer i vissa fall ett ökat pris begärt av leverantör vid förlängd tid för 
betalning, därmed måste ett avvägande göras för huruvida en längre kredit är mer lönsamt. 
 
Skiljaktigheter i empiriska resultat förekommer även beträffande sambandet mellan tid 
för leverantörsskulder och lönsamhet. Studier utförda av Lyngstadaas och Berg (2016, s. 
305), Malik och Bukhari (2014, s. 144 - 145), samt Sharma och Kumar (2011, s. 165) 
visade en signifikant och negativ korrelation mellan dessa variabler. Detta till skillnad 
från Öners (2016, s. 73) studie, vilken påvisade ett signifikant och positivt samband 
mellan tid för leverantörsskulder och lönsamhet. 
 
3.2.2 ÅLDER 
Ålder är en vanligt förekommande variabel vid undersökning av lönsamhet. Bland annat 
har Yazdanfar (2013), Yazdanfar och Öhman (2014), Chadha och Sharma (2015) och 
som tidigare nämnt även Adair och Adaskou (2015) använt ålder som en förklarande 
variabel i sina studier beträffande undersökning om vad som påverkar lönsamhet.  
 
Teoretiskt finns det flera olika resultat presenterade beträffande hur ålder påverkar 
lönsamhet. Yazdanfar och Öhman (2014, s. 447 - 448; 2015a, s. 115) använde ålder som 
en förklarande variabel i sina studier på svenska bolags lönsamhet. De fann i båda 
studierna ett negativt samband som visade att yngre företag hade högre lönsamhet än 
äldre. En förklaring till det negativa sambandet kan enligt Petersen and Rajan (1994) bero 
på att yngre företag tenderar att finansieras mer med skulder. Detta medan äldre, mer 
etablerade företag finansierar sin verksamhet med balanserade vinstmedel. I motsats till 
Yazdanfar och Öhman (2014, s. 448) fann Claver et al. (2002, s. 325), Chadha och Sharma 
(2015, s. 300) samt Nunes et al. (2009, s. 703) ett signifikant positivt samband mellan 
ålder och lönsamhet.  
 
3.2.3 STORLEK 
Storlek på företaget är en av de variabler som frekvent används i studier som ämnar att 
undersöka hur lönsamhet påverkas av skuldsättning (Avci, 2016; Hossain och Dao Xuan, 
2016; Yazdanfar och Öhman, 2015a; Chadha och Sharma, 2015; Abor, 2005; de Mesquita 
och Lara, 2003).   
 
Det finns flera olika sätt att definiera storlek, för vilket bokfört värde är en av de mest 
återkommande variablerna (Cole, 2013). Vidare kan även antal anställda eller årliga 
försäljningsintäkter vara ett intressant mått för storlek (Cole, 2013). Eftersom studiens 
syfte är att undersöka hur skuldsättninsgraden påverkar lönsamheten kommer variabeln 
storlek mätas i omsättning för att på så sätt uppnå ett så oklanderligt resultat som möjligt. 
Yazdanfar och Öhmans (2014, s. 145) definierade storlek på samma sätt som den här 
studien beräknar storlek, nämligen hur stor nettoomsättningen är.  
 
Vid jämförelse mellan stora och små bolag påvisade Deloofs (2003, s. 581) studie att 
större bolag hade bättre lönsamhet, mätt i bruttoresultat, då de bland annat kan dra nytta 
av internt kapital, förkorta sin kassaflödescykel och på så sätt öka lönsamheten. Jermias 
(2008, s. 82) påstod att större företag också har bättre möjlighet för produktdiversifiering 
och på så sätt bättre potential att ta större marknadsandelar. Vidare fann Yazdanfar och 
Öhman (2015a, s. 111) att storleken på ett bolag är negativt korrelerade med lönsamheten. 
I motsats till den senast presenterade forskningen har Abor (2005, s. 442), Chadha och 
Sharma (2015, s. 300), Lyngstaadas och Berg (2016, s. 310), Malik och Bukhari (2014, 
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s. 146), Yazdanfar och Öhman (2014, s. 447) samt Yazdanfar (2013, s. 157) funnit ett 
positivt och signifikant samband mellan storlek och lönsamhet.  
 
3.2.4 KASSALIKVIDITET 
En annan intressant förklarande variabel att ha med i undersökning av lönsamheten är 
likviditeten i bolagen. Studier i vilka likviditet har använts som förklarande variabel är 
bland annat utförda av Saleem och Rehman (2011, s. 95) samt Qureshi och Yousaf (2014, 
s. 30). Eftersom e-handeln även måste ha ett väl fungerade kortsiktigt kapital är likviditet 
något som kan vara direkt avgörande för att kunna tillhandahålla tillräckligt med artiklar 
och därmed möta kundens behov. Deloof (2003, s. 580) menar att en högre grad av likvida 
medel gagnar företagen då de kan täcka kortsiktiga fordringar, öka omsättningen och på 
så sätt bli mer lönsamma.  
 
Stark likviditet kan enligt Myers and Rajan (1998, s. 763) innebära att agentproblem ökar. 
En anledning till detta är enligt Myers och Rajan (1998) att managers besitter mer 
information än investerare, och kan därmed välja att investera i projekt som framförallt 
gynnar dem själva framför investeringar i projekt för ökad generell lönsamhet. Det finns 
studier som påvisar att det finns ett positivt samband mellan likviditet och lönsamhet 
(Qureshi och Yousaf, 2014, s. 34; Goddard et al., 2005, s. 1280). Företag med goda 
likvida medel har större kapacitet att driva tillväxt och därmed också 
lönsamheten.  Däremot fann Nunes et al. (2009, s. 705) att sambandet mellan likviditet 
och lönsamhet var neutralt, att varken ett positivt eller negativt samband kunde påvisas.  
 
3.2.5 TIDSFÖRSKJUTEN SKULDSÄTTNINGSGRAD  
De tre skuldsättningsmåtten, total skuldsättning, kortfristig skuldsättning samt långfristig 
skuldsättning har tidsförskjutits med ett år för att se hur föregående års skuldsättningsgrad 
kan tänkas inverka på innevarande års avkastning. Vi har valt att förskjuta 
skuldsättningsgraden med ett år då flertalet studier har undersökt hur lönsamheten 
innevarande år och lönsamheten för fjolåret samverkar. Bland tidigare forskning återfinns 
bland annat Bothwell et al. (1984) samt Fenny och Rogers (1999), båda citerade i 
Yazdanfar (2013, s. 154), de fann att det råder ett positivt samband mellan fjolårets och 
årets lönsamhet. Genom att göra på samma sätt fast med skuldsättningsgraden kan vi ta 
reda på om ökade resurser i fjol kan innebära bättre lönsamhet innevarande år.  
 
3.3 SAMMANFATTNING AV FÖRKLARANDE VARIABLERNAS RELATION MED 
DEN AKTUELLA STUDIEN 
Efter genomgång av tidigare empiri har kassaflödescykeln, storlek, ålder, samt likviditet 
presenterats som de förklarande variablerna till lönsamhet. Förutom dessa variabler finns 
det även andra intressanta variabler som den tidigare empirin väljer att presentera. 
Industritillhörighet och marknadsandel är intressanta och relevanta variabler. På grund av 
tidsramen kommer dock dessa ej vara med i bearbetningen av den här studien. Vi 
rekommenderar därför att ha med dessa vid en eventuell vidare forskning inom ämnet.  
 
3.4 SKULDSÄTTNINGSGRADENS RELATION TILL LÖNSAMHET 
Frågan om den optimala kapitalstrukturens existens har länge varit ett omdiskuterat ämne, 
i vilken flertalet teoretiker stått i fokus under en lång tid med Modigliani och Miller (1958, 
1963), Myers (1984), Myers och Majluf (1984) samt Jensen och Meckling (1976) som 
några av de mest framstående. Denna studie kommer grunda sig i flertalet av dessa 
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teoretikers verk, där kapitalstrukturens irrelevans, relevans, prioriteringsordning, samt 
balansgången mellan skuld och eget kapital diskuteras och presenteras genomgripande.  
 
3.5 RELEVANTA KAPTIALSTRUKTURSTEORIER SOM EJ APPLICERAS I DENNA 
STUDIE 
Studien grundar sig i Modigliani och Millers relevans- och irrelevansteorem (1958; 
1963), pecking order-teorin (Myers och Majluf, 1984), trade off-teorin (Myers, 1984) 
samt agentteorin (Jensen och Meckling, 1976). Dessa teorier är dock endast ett axplock 
av alla de företagsekonomiska teorier som finns, vilket gör det nödvändigt ur ett resurs- 
och tidsperspektiv att utesluta majoriteten av de övriga teorierna. Ett exempel på en 
vanligt förekommande teori, som ej kommer att användas för denna studie, är 
signalteorin. Denna teori bedömer vi som ej applicerbar på den aktuella studien då den 
endast undersöker börsnoterade bolag, vilket denna studie ej ämnar fokusera på. Det vi 
finner mest relevant är relevans- och irrelevansteoremet, samt trade off- och pecking 
order-teorin, vilka kommer förklaras ingående nedan.  
 
3.6 MODIGLIANI OCH MILLER 
Merton H. Miller och Franco Modigliani har sedan sin artikel 1958 “The cost of capital, 
corporate finance and the theory of investment” visat sig vara en central punkt inom 
kapitalstrukturens teori. De reviderade sin tidigare artikel 1963, vilket ledde dem till att 
gå från kapitalstrukturens irrelevans till dess relevans inom loppet av fem år. Trots 
artiklarnas ålder råder inga tvivel om att Modigliani och Miller utgör en viktig och 
nödvändig del vid diskussionen om kapitalstrukturens vara eller icke vara. Därmed utgör 
en redogörelse för Modigliani och Millers två artiklar startpunkten för studiens teoretiska 
referensram. 
 
3.6.1 MODIGLIANI OCH MILLER - KAPITALSTRUKTURENS IRRELEVANS 
Modigliani och Miller (1958) redogör för några signifikanta antaganden i sin artikel. 
Därmed grundar sig deras teorier i att alla marknader är perfekta, att samtliga företag 
erhåller identiska kapitalkostnader (1958, s. 274), vidare antas inga skatter, 
agentkostnader, eller kostnad för konkurs (1958, s. 266 - 267). Dessa antaganden leder 
Modigliani och Miller (1958) till att redogöra för proposition I, vilken argumenterar för 
kapitalstrukturens irrelevans.  De menar att belånade företag ej kan kräva ett premium för 
hävstångseffekten som uppstår vid skuld, eftersom investeraren istället kan belåna sig 
själv i dennes personliga portfölj (Modigliani och Miller, 1958, s. 270). Därför kommer 
ett belånat företag och ett icke-belånat företag erhålla samma marknadsvärde, vilket gör 
frågan om val av finansiering irrelevant då den optimala kapitalstrukturen ej existerar. 
Det vill säga, att företag ej behöver lägga någon vikt i huruvida de bör finansieras 
uteslutande av skulder, uteslutande av eget kapital, eller genom en blandning av de två. 
 
I Modigliani och Millers andra proposition (1958, s. 271) menar de att om företagen 
belånar sig till en högre grad kommer det leda till en högre avkastning för dess ägare. 
Viktigt att erinra om antagandet om företagens identiska kapitalkostnad nämnt ovan. 
Proposition II innebär därmed att kostnaden för kapital kommer att hållas konstant på 
grund av att en ökad belåningsgrad genererar en högre kostnad på skuldsatt kapital. Detta 
tyder, likartat med proposition I, att den optimala kapitalstrukturen ej existerar och gör 
frågan om skuldsättningsgrad irrelevant enligt Modigliani och Miller (1958). Då deras 
studie främst ämnade undersöka kapitalstrukturens inverkan på avkastning på eget 
kapital, vilket kan likställas med lönsamhetsmåttet denna studie kommer använda sig av. 
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Föreliggande studies syfte är att redogöra för sambandet mellan skuldsättningsgrad och 
lönsamhet, där det sistnämnda definieras som räntabilitet på totalt kapital, kan en tydlig 
koppling till Modigliani och Millers (1958) irrelevans-teorem göras.  
 
3.6.2 MODIGLIANI OCH MILLER - KAPITALSTRUKTURENS RELEVANS 
Artikeln skriven 1958 av Modigliani och Miller fick utstå kritik för att skatteskölden 
ignorerats, och de valde därmed att revidera detta i deras artikel “Corporate income taxes 
and the cost of capital: A correction” år 1963.  
 
I den reviderade artikeln förändrar Modigliani och Miller (1963, s. 434) sin riktning till 
viss del gentemot den tidigare artikeln med remissen att skatteskölden är för signifikant 
för att ignoreras. De tar därför hänsyn till de ränteavdrag företag har rätt till vid belåning, 
och menar på att nuvärdet av ränteavdraget som uppkommit vid belåning ökar företagets 
värde. Detta medföljer att kapitalstrukturen relevans argumenteras i den senare artikeln. 
De argumenterar för den ökade hävstång som uppkommer vid högre belåning, vilket 
därför kommer att innebära att företag bör finansieras uteslutande av skulder i teorin. Att 
verkligheten skiljer sig från teorin är något Modigliani och Miller (1963, s. 442) 
uppmärksammar när de redogör för hur en ökad belåning kan komma att ge företag en 
högre utlåningsränta, såldes motverka den eftertraktade hävstångseffekten.  
 
Modigliani och Millers två artiklar, kapitalstrukturens irrelevans och relevans (1958; 
1963) utgör därför en bra grund och lämpar sig därmed till den aktuella studien. Viktigt 
att nämna är dock att denna studie ej kommer lägga någon vikt i skatteskölden hos de 
olika företagen, utan ämnar endast se huruvida skuldsättningsgraden inverkar på 
företagens lönsamhet. Detta i och med att svenska företag agerar under samma skattelagar 
och således ej bör skilja sig mellan bolagen. 
 
3.7 TRADE OFF-TEORIN 
Trade off-teorin, i kontrast till ovan nämnda teori, påvisar istället att företag kan nå en 
optimal skuldsättningsgrad, i vilken företagsvärdet når sin maximala nivå (Castanias, 
1983; Myers, 1984). Castanias (1983) och Myers (1984) menar att det förekommer en 
balansgång, i vilken företag byter eget kapital mot skuld eller skuld mot eget kapital, och 
därigenom uppstår vinstmaximering. I motsats till de fördelar Modigliani och Miller 
(1963) påstår att ökad skuldsättning ger, påvisar trade off-teorin att varje företag har en 
optimal skuldsättningsgrad, en grad som företag strävar efter för att uppnå det högsta 
företagsvärdet (Myers, 1984). Det innebär att företag bör omvandla skuldsättning mot 
eget kapital eller eget kapital mot skuldsättning, en så kallad trade off (sve. balansgång). 
Genom bytet kan företagen på så sätt nå den optimala nivån och därmed öka räntabiliteten 
på totalt kapital (Myers, 1984, s. 577). Vidare förklarar Myers (1984) att även om bolagets 
värde ökar vid en högre skuldsättningsgrad uppstår även ökade kostnader för potentiell 
likvidation. Trade off-teorin faller sig naturlig att använda vid hypotestestning av den 
aktuella studien. Detta eftersom teorin belyser den föreliggande frågeställningen, 
nämligen hur skuldsättningsgrad påverkar lönsamheten för svenska e-handelsbolag.  
 



Hugosson & Hägerström 25 

 
FIGUR 2. TRADE OFF-TEORIN 
(Myers, 1984, s. 577) 
 
I Figur 2 ovan demonstreras trade off-teorin av Myers (1984, s. 577). Den visar hur 
nuvärdet av skatteskölden genererar ett högre marknadsvärde för bolaget upp till en 
optimal nivå av skuld. Vid denna skuldnivå tar nuvärdet av kostnaden för finansiell oro 
vid och reducerar företagets marknadsvärde. Således uppkommer en balansgång för 
skuldsättningsgrad för att hitta en optimal belåningsgrad vilket genererar högsta möjliga 
företagsvärde, vilket likställs med lönsamhet. Myers (1984) presenterar de skattefördelar 
som kommer från räntebetalningar, den så kallade skatteskölden. En av de största 
fördelarna med ökade skulder är att ränteavdrag ökar, vilket innebär att skatteskölden 
ökar och resultatet därmed inte beskattas lika hårt, vilket således leder till ökat 
företagsvärde (Fama och French, 2002, s. 1). Eftersom den här studien endast undersöker 
svenska bolag kommer skattefördelarna sett ur nationell lagstadga vara homogena, vilket 
på så sätt hjälper till att bidra till ett rättvist resultat. 
 
Karaktären på företaget är också avgörande och viktig att ta i beaktande vid förflyttning 
mot den optimala kapitalstrukturen, vilket bland annat Ogden och Wu (2012) belyser i 
sin studie. I den här studien kommer karaktären på företagen tydliggöras med hjälp av 
flertalet förklarande variabler, vilka kommer att presenteras senare i kapitlet. Till skillnad 
från de studier som talar för att det finns en optimal kapitalstruktur i enlighet med trade 
off-teorin (Myers, 1984), presenterar Fama och French (2002) en studie som inte är i 
linjer till dess antaganden. Fama och French (2002, s. 29 - 30) visade i sin studie att stora 
skulder leder till högre agentkostnader vilket därmed påvisade ett negativt samband 
mellan lån och lönsamhet. Fama och French (2002, s. 29 - 30) studie visade därmed på 
en motsättning till Myers (1984) trade off-teori. Den här studien ämnar undersöka hur 
sambandet mellan skuldsättningen och lönsamheten för svenska e-handelsbolag ser ut. 
Det innebär att trade off-teorin utgör en central och viktig teori vid besvarande av aktuell 
frågeställning.  
 
3.8 AGENTTEORIN  
Merparten av tidigare forskning visar på att maximering av ett företags värde i majoriteten 
av fallen är aktieägarnas största intresse (Jensen, 2010; Wallace, 2003; Jensen, 2002). 
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Teorin grundar sig i konflikter som uppstår när ägande och styrning separeras, vilket kan 
bli kostsamt för företaget (Jensen och Meckling, 1976). Jensen (1986, s. 324) beskriver i 
sin avhandling att skuldsättningsgrad och motivation hos ledare är positivt korrelerade. 
Vid ökad skuldsättning arbetar managers hårdare för att på så sätt öka lönsamheten. 
Jensen (1986, s. 324) menar att det är rädslan av att inte kunna betala långivare som är en 
stark pådrivare för att effektivisera organisationen och därmed öka lönsamheten. 
 
Jensen och Meckling (1976, s. 335) förklarar att en för hög skuldsättningsgrad inte är att 
föredra. Detta är i linje med trade off-teorin som också påvisar att företag ska sträva efter 
att uppnå en optimal skuldsättningsgrad baserat på företagets egenskaper. En ökad 
skuldsättning vid redan hög nivå innebär ett minskat företagsvärde medan en ökad 
skuldsättning vid låga nivåer ökar värdet. Vidare förklarar Jensen (1986) att ökade 
kostnader för konkurser är viktigt att ta i beaktande vid förändring av skuldsättningen.  
 
Det finns tidigare forskning som visat på hur ägandestruktur i bolag kan komma att 
påverka lönsamheten (Gedajlovic och Shapiro 2002; Thomsen och Pedersen 2000). 
Gedajlovic och Shapiro (2002, s. 573) undersökte hur ägandestrukturen påverkade 
lönsamheten för japanska bolag under en femårsperiod. Studien visade att andelen 
aktieägare är avgörande för lönsamheten. Det positiva sambandet påvisade att ägare i 
större utsträckning övervakar och driver lönsamhet framåt. Thomsen och Pedersen (2000, 
s. 699) inriktade sig på de största europeiska bolagen. I likhet med trade off-teorin fann 
Thomsen och Pedersen (2000, s. 698) att när en aktieägare nådde en viss grad av ägande 
skedde en vinstmaximering vilket resulterar i en klockformad kurva. De fann att företag 
där banker var största aktieägaren tenderar att ha högre P/B-tal, ett P/B-tal beskriver hur 
priset på aktien förhåller sig till det bokförda värdet för företaget (Penman, 2013, s. 44). 
Vidare fann de även ett negativt samband mellan ägande och lönsamhet när bolag var 
statligt ägda. Vidare fann de att försäljningstillväxten var högre för bolag som var ägda 
av familjer eller av andra företag. 
 
I likhet med argumenten beträffande trade off-teorins väsentlighet för denna studie 
används agentteorin under premissen att en ökad skuldsättningsgrad kommer öka 
lönsamheten i företaget. Främsta skillnaden gentemot trade off-teorin är att istället för 
konkurskostnader argumenterar agentteorin för agentkostnaderna, dock har de båda 
teorierna argumenterat för en positiv korrelation mellan skuldsättning och lönsamhet. 
 
3.9 PECKING ORDER-TEORIN  
I motsats till trade off- och agentteorin utvecklade Myers och Majluf (1984) pecking 
order-teorin vilken bland annat baseras på att det uppstår ett informationsgap, även kallat 
asymmetrisk information, mellan inre (e.g. ägare och managers) och yttre förskrivare i 
företaget. I Myers (1984) artikel “The capital structure puzzle” ställer han pecking order-
teorin gentemot trade off-teorin. Pecking order-teorin har sin grund i det populära 
tankesättet att företag föredrar interna finansieringsmetoder framför extern finansiering, 
där rangordningen är skuld, olika typer av obligationer, och sist eget kapital (Myers, 1984, 
s. 581). Således argumenterar inte teorin för den optimala kapitalstrukturen, utan för att 
valet av finansiering helt beror på synsätt gentemot interna och externa 
finansieringsmetoder. 
 
Ett av antagandena för pecking order-teorin är frågan om asymmetrisk information 
(Myers och Majluf, 1984, s. 187), vilket uppstår när en part besitter mer information än 
den andra parten. Det argumenteras för att extern finansiering, e.g. nyemissioner och 
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företagsobligationer, sänder signaler till investerare under premissen av asymmetrisk 
information (Myers, 1984, s. 583 - 584). Detta då företagen i regel emitterar nya aktier 
till ett pris lägre än marknadspris, vilket därmed kan tolkas av investeraren, som att 
företagsledningen anser att marknadsvärdet är för högt. Således betyder detta att 
antagandet om perfekta marknader samt antagandet om jämvikt ej är uppfyllda, vilket 
medför att investeraren upplever extern finansiering som en signal (Myers och Majluf, 
1984, s. 189 - 190). 
 
Myers och Majluf (1984, s. 209) menar på att lönsamma företag i större utsträckning 
finansieras internt, vilket ger dem en lägre skuldsättningsgrad än ett mindre lönsamt 
företag. Även Hovakimian et al. (2012, s. 330) fann att intern finansiering skedde i högre 
utsträckning för lönsamma företag. Vidare fann även Hovakimian et al. (2012, s. 330) att 
de bolagen med höga försäljningskostnader väljer att vara lägre skuldsatta. De menar att 
det hänger ihop med den ökade kostnaden för konkurs vilket på så sätt innebär att företag 
arbetar mot att minska risken för likvidation (Hovakimian et al., 2012, s. 330).  
 
Precis som skattesköldens vara eller icke vara i trade off-teorin (Myers, 1984), kommer 
denna studie inte reflektera över informationsasymmetri eller signalering. Det innebär att 
vi inte kommer undersöka hur informationsasymmetri eller signalering påverkar 
företagets avkastning på totalt kapital. Studien applicerar pecking order-teorin endast 
under remissen att företag med låg skuldsättningsgrad finansieras internet, och har 
därmed hög lönsamhet, och vice versa.  

 
FIGUR 3. SAMMANFATTNING AV PECKING ORDER-TEORIN 

 
 
  
 
  
 
 
 
3.10 SKULDSÄTTNINGSGRADENS INVERKAN PÅ LÖNSAMHET 
Som tidigare nämnt har debatten om kapitalstrukturens vara eller icke vara pågått under 
en lång tid med kända akademiker som Modigliani och Miller (1958, 1963), Myers 
(1984), Myers och Majluf (1984) samt Fama och French (2002) i spetsen.   
 
Definitionen av lönsamhet varierar från studie till studie, med avkastning på eget kapital 
(Shah, 2012; Chaklader och Chawla, 2016; Yilmaz, 2015) samt avkastning på totalt 
kapital (Alipour et al., 2015; Simerly och Li, 2000) som de mest frekvent använda. Denna 
studie kommer att definiera lönsamhet som avkastningen på det totala kapitalet, och ej 
relatera till avkastning på eget kapital. Detta då det sistnämnda ignorerar andra former av 
finansiering, och således ej tar hänsyn till den mix av skulder och eget kapital som 
kapitalstrukturen innefattar (Simerly och Li, 2000, s. 40).  
 
I tidigare forskning har det argumenterats starkt för pecking order-teorins betydelse, i och 
med att forskare kunnat påvisa signifikanta och negativa samband mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet (Simerly och Li, 2000; Delicado Texeira och Melo 
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Parreira, 2015; Alipour et al., 2015; Chaklader och Chawla, 2016). Det har även gått att 
påvisa att vid en reducering av skuldsättningsgraden når det negativa sambandet en kulm 
efter vilken den övergår till ett positivt samband, således i linje i trade off-teorin (Avci, 
2016; Abor, 2005; Simerly och Li, 2000). Få studier tyder dock på att Modigliani och 
Millers (1958) första teori om kapitalstrukturens irrelevans är gångbar i praktiken. Den 
sistnämnda teorin är ändock av väsentlighet för den aktuella studien eftersom irrelevans-
teoremet (Modigliani och Miller, 1958) utgör en viktig punkt för forskningen inom ämnet. 
 
3.10.1 TIDIGARE EMPIRI KAPITALSTRUKTUR OCH LÖNSAMHET 
Simerly och Li (2000, s. 40, 44) analyserade hur skuldsättningsgraden påverkade 
prestationen för 700 bolag i USA under perioden 1989 - 1993. Hur väl ett företag 
presterar, i.e. hur lönsamt företaget är, definieras i deras studie som avkastning på total 
kapital, samt avkastning på investering. Beroende på om företaget är verksamt i ett stabilt 
eller ett dynamiskt företagsklimat, fann de att skuldsättningen har en positiv respektive 
negativ inverkan på lönsamheten (Simerly och Li, 2000, s. 44). Därmed finner studien 
stöd till både trade off-teorin respektive pecking order-teorin. 
 
Hur skuldsättning och lönsamhet hänger ihop undersöktes även av Yazdanfar och Öhman 
(2015a), där urvalet i studien utgjordes av svenska bolag. Studiens resultat visade på att 
skuldsättningen hade en negativ korrelation med lönsamhet både för lång- och kortfristig 
skuldsättning. Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 115) förklarade resultatet med att hög 
skuldsättning ökar agentkostnaderna och på så vis ökar risken att tappa kontrollen e.g 
påverka lönsamheten negativt. Vidare visade studien på att eget kapital utgjorde den 
största delen av finansiering för små och medelstora bolag (Yazdanfar och Öhman, 2015a, 
s. 111).  
 
De Mesquita och Lara (2003) undersökte hur olika grad av skuldsättning påverkade 
lönsamheten bland brasilianska bolag under perioden 1995 - 2001. Vid beräkning av 
lönsamhet användes räntabilitet på eget kapital. Denna studie ämnar använda räntabilitet 
på totalt kapital, men då dessa två lönsamhetsmått ligger nära varandra bedöms 
forskningen ligga som bra grund för studiens hypotestestning. Resultatet för de Mesquita 
och Lara (2003, s. 11) studie visade på att det fanns ett negativt samband mellan 
långfristiga fordringar och lönsamhet, om ej signifikant. Vidare fann de även ett positivt 
signifikant samband mellan kortfristiga fordringar och lönsamheten. Det positiva 
sambandet förklaras av att kortfristiga skulder fungerade som finansiering för 
rörelsekapitalet vilket därmed bidrar till att öka lönsamheten (de Mesquita och Lara, 
2003, s. 11).  
 
En studie utförd av Abor (2005, s. 441) undersökte relationen mellan kapitalstruktur och 
lönsamhet bland 22 företag listade på Ghana Stock Exchange under perioden 1998 till 
2002. Lönsamheten definierades som räntabilitet på eget kapital (Abor, 2005, s. 443), och 
studien undersöker kortfristiga skulder, långfristiga skulder, samt totala skulder (Abor, 
2005, s. 441). Studien fann ett signifikant och positivt samband mellan kortfristiga 
skulder och lönsamhet, samt mellan totala skulder och lönsamhet. Dessa resultat i kontrast 
till långfristiga skulder och lönsamhet, för vilken Abor (2005, s. 443) fann en signifikant 
och negativ korrelation. Resultatet från denna studie gällande kortfristiga, samt totala 
skulder tyder på att mer lönsamma företag tenderar att använda sig av extern finansiering 
i en större utsträckning, vilket går emot pecking order-teorin. 
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Hossain och Dao Xuan (2016) presenterade en analys av hur skuldsättningsgraden och 
lönsamheten kunde kopplas samman efter studering av hur kanadensiska bolag presterade 
före, under, samt efter den finansiella krisen 2007/2008. För att mäta skuldsättningen 
valde Hossain och Dao Xuan (2016, s. 81) att använda sig av skuld dividerat med eget 
kapital. Räntabilitet på totalt kapital samt räntabilitet på eget kapital användes för att mäta 
bolagets prestation (Hossain och Dao Xuan, 2016, s. 81). Resultatet för Hossain och Dao 
Xuan (2016, s. 87) studie visade på att skuldsättningsgraden hade en negativ och 
signifikant påverkan på lönsamheten för samtliga tidsperioder. Ytterligare en studie där 
sambandet mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad undersöktes presenterades av Foo et 
al. (2015, s. 376) som utförde en studie på 29 noterade oljebolag i Malaysia, de testade 
hur räntabilitet på totalt kapital och skuldsättningsgraden korrelerade med varandra. 
Studiens resultat visade på att skuldsättningsgrad inte hade någon signifikant påverkan på 
bruttomarginalen eller på räntabiliteten för det totala kapitalet (Foo et al., 2015, s. 375). 
Däremot visade Foo et al. (2015, s. 376) på att kortfristiga skulder och räntabilitet på eget 
kapital hade en signifikant negativ korrelation.  
 
Avci (2016 s. 23 - 24) undersökte vilken inverkan skuldsättningsgrad har på lönsamhet 
för 110 turkiska industriföretag listade på Borsta Istanbul Stock Exchange mellan 2003 
och 2015. Han definierade att företagens lönsamhet som räntabilitet på totalt kapital, samt 
räntabilitet på eget kapital (Avci, 2016, s. 24). Studien påvisade signifikanta och positiva 
samband mellan total skuldsättningsgrad och båda lönsamhetsmåtten, medan det motsatta 
förhållandet gäller för lång- och kortfristiga skuldernas inverkan på lönsamhet (Avci, 
2016, s. 25). Chadha och Sharma (2015, s. 298) undersökte kausaliteten för den totala 
skuldsättningsgraden och lönsamhet, definierad som både avkastning på totalt och eget 
kapital. De baserade studien på 422 indiska tillverkningsföretag listade på Bombay Stock 
Exchange mellan 2003 och 2013. Studien påvisade att för dessa företag hade 
skuldsättning en icke-signifikant, respektive signifikant och negativ korrelation med 
räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital (Chadha och Sharma, 2015, s. 
300). 
 
Ännu en studie som ämnat redogöra för skuldsättningsgradens inverkan på lönsamhet är 
en undersökning utförd av Qureshi och Yousaf (2014, s. 30). 337 börsnoterade 
pakistanska bolag mellan åren 1987 och 2007 utgjorde grunden för studien (Qureshi och 
Yousaf, 2014, s. 29), och för dessa fann man en negativ korrelation mellan total 
skuldsättningsgrad och räntabilitet på totalt kapital (Qureshi och Yousaf, 2014, s. 30). 
Gill et al. (2011, s. 7) undersökte totala, kort- och långfristiga skulders inverkan på 
räntabiliteten på eget kapital. Till grund för sin studie erhölls årsrapporter mellan 2005 
och 2007 för 272 stycken service och tillverkningsföretag från USA (Gill et al., 2011, s. 
8). För samtliga tre skuldsättningsgrader fann de ett signifikant och positivt samband med 
avkastning på eget kapital. 
 
3.10.2 JÄMFÖRELSE AV TIDIGARE EMPIRI OM KAPITALSTRUKTUR OCH LÖNSAMHET 
Gällande de kortfristiga skuldernas samverkan med lönsamhet är det endast tre av 
studierna som undersökt hur dessa variabler korrelerar (Avci, 2016; Yazdanfar och 
Öhman, 2015a; Foo et al., 2015). Från dessa studier går två lönsamhetsmått att utgöra, 
e.g. räntabilitet på totalt kapital och räntabilitet på eget kapital. Ett signifikant och negativt 
samband har gått att påvisa för kortfristig skuldsättning och korrelationen med räntabilitet 
på totalt kapital (Avci, 2016; Yazdanfar och Öhman, 2015a) och eget kapital (Avci, 2016; 
Foo et al., 2015). Studien av Foo et al. (2015) kunde däremot inte påvisa ett signifikant 
samband, om än negativt samband för kortfristiga skulder och avkastning på totalt kapital. 
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I och med denna jämförelse kan man tyda att kortfristiga skulder påverkar lönsamheten 
negativt. Samma studier utförda av Avci (2016), Yazdanfar och Öhman (2015a) och Foo 
et al. (2015) undersökte även långfristiga skulders inverkan på berörda lönsamhetsmått. 
För dessa fann man likväl att långfristiga skulder hade en signifikant och negativ 
korrelation med räntabilitet på totalt kapital (Avci, 2016; Yazdanfar och Öhman, 2015a). 
Foo et al. (2015) kunde i sin studie inte finna en signifikans i den negativa korrelationen 
som gått att skåda gällande långfristiga skulder och avkastning på totalt kapital.  
 
Beträffande den totala skuldsättningsgradens inverkan på lönsamhet har diametrala 
resultat gått att påvisa. Ett signifikant och negativt samband för dessa variabler har funnits 
i flertalet studier (Hossain och Dao Xuan, 2016, s. 87; Foo et al., 2015, s. 376; Chadha 
och Sharma, 2015, s. 300; Qureshi och Yousaf, 2014, s. 32). Detta kan ställas mot 
studierna utförda av Avci (2016, s. 25) och Simerly och Li (2000, s. 44), vilka har påvisat 
ett signifikant och positivt samband mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet. 
Vidare bör även nämnas att Chadha och Sharma (2015, s. 300) och Foo et al. (2015, s. 
376) kunde påvisa ett negativt, men icke-signifikant samband gällande total skuldsättning 
och räntabilitet på totalt kapital.  
 
3.11 SAMMANFATTNING AV TEORETISK REFERENSRAM 
Kontrollvariabler har framtagits med utgångspunkt i tidigare forskning. Detta i och med 
att skuldsättningsgrad inte kan anses på egen hand förklara bolagens lönsamhet. Studien 
kommer dock inte rikta något huvudsakligt fokus på kontrollvariablerna, utan dessa 
ämnar endast agera som stöd till den centrala delen, vilken är kapitalstruktur. Storlek, 
kassaflödescykeln, ålder, samt likviditet är de förklarande variabler som funnits mest 
intressanta för aktuell studie. 
 
Kapitalstrukturen irrelevans/relevans framläggs och diskuteras av de välkända 
forskarna Modigliani och Miller (1958; 1963). I den förstnämnda artikeln från 1958 
argumenterar dessa två å kapitalstrukturens irrelevans vägnar. Denna teori kritiserades 
vilken föranledde till att Modigliani och Miller utvecklade och därmed reviderade sin 
artikel år 1963. I och med den reviderade artikeln argumenteras istället för 
kapitalstrukturens relevans. För den aktuella studien är Modigliani och Millers teorier av 
intresse för att se om kapitalstrukturen är irrelevant eller om en ökad belåningsgrad i 
själva verket leder till en högre lönsamhet. 
 
Pecking order-teorin menar att desto högre lönsamhet ett företag har, desto lägre 
skuldsättningsgrad har dem som följd. Detta är visserligen omvänd kausalitet jämfört med 
den aktuella studien som ämnar undersöka skuldsättningsgradens påverkan på lönsamhet. 
Dock som tidigare nämnt om ett negativt samband skulle infinna sig kan kontentan 
därmed argumenteras vara i likhet med pecking order-teorin, oberoende av 
kausalitetsriktining. 
 
Trade off-teorin visar, i kontrast till ovan nämnd pecking order-teori, att företag istället 
har en optimal kapitalstruktur. Enligt teorin infinner det sig en balansgång beträffande det 
mest gynnsamma läget för ökad belåning, där en högre skuldsättningsgrad istället 
kommer innebära lägre lönsamhet. För denna studie kommer ett positivt samband 
beträffande skuldsättningsgrad och lönsamhet innebära att trade off-teorin är tillämpbar 
på svenska e-handelsbolag. 
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Agentteorin har samma utgångspunkt som ovan nämnda trade off-teori, vilken är att 
skuldsättning har ett positivt samband med lönsamhet. Agentteorin menar på att en ökad 
skuldsättningsgrad kommer höja motivationen hos agenter vilket således minskar 
agentkostnaderna. Följaktligen innebär de minskade agentkostnaderna en ökad lönsamhet 
för företaget. Ett positivt samband beträffande skuldsättningsgraden och lönsamhet 
innebär således för aktuell studie att agentteorin är tillämpbar på svenska e-handelsbolag. 
 
Tidigare empirisk forskning har getts stor plats i den teoretiska referensramen. Med 
denna har författarna till denna studie ämnat redogöra för det diametrala resultatet från 
tidigare forskning inom liknande forskningsämne. Denna tidigare empiri har utgjort 
grunden till aktuell studies hypotesutformning. I tabell 2 nedan visas en sammanfattning 
över denna tidigare forskning. 
 

TABELL 2. SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE EMPIRI  
 

 Beroendevariabel Total Kortfristig Långfristig 

  Skuldsättning Skuldsättning Skuldsättning 

Yazdanfar och Öhman (2015a) Räntabilitet på totalt kapital  - - 

Chadha och Sharma (2015) Räntabilitet på totalt kapital (-)   

Simerly och Li (2000) Räntabilitet på totalt kapital +   

Qureshi och Yousaf (2014) Räntabilitet på totalt kapital -   

Foo et al. (2015) Räntabilitet på totalt kapital (-) (-) (-) 

Hossain och Dao Xuan (2016) Räntabilitet på totalt kapital -   

Avci (2016) Räntabilitet på totalt kapital + - - 

Sharma och Kumar (2011) Räntabilitet på totalt kapital -   

     

Chadha och Sharma (2015) Räntabilitet på eget kapital -   

de Mesquita och Lara (2003) Räntabilitet på eget kapital    

Foo et al. (2015) Räntabilitet på eget kapital - - - 

Hossain och Dao Xuan (2016) Räntabilitet på eget kapital -   

Avci (2016) Räntabilitet på eget kapital + - - 

Abor (2005) Räntabilitet på eget kapital + - - 

Gill et al. (2011) Räntabilitet på eget kapital + + + 
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4. HYPOTESER 
I detta kapitel kommer studiens samtliga hypoteser att presenteras. Eliasson (2009, s. 
106) förklarar att hypotesprövningen utgör en av de viktigaste delarna i studien. Detta 
eftersom det handlar om att testa de tidigare teorierna samt den tidigare forskningen då 
vi valt en kvantitativ forskningsansats. För att kunna dra slutsatser är det därför viktigt 
att samtliga hypoteser är väl förankrade i den teori samt tidigare forskning som ligger 
till grund för den aktuella studien. Den beroende variablen för studien utgörs av 
lönsamhetsmåttet räntabilitet på totalt kapital.  
 
4.1 SKULDSÄTTNING I FÖRHÅLLANDE TILL LÖNSAMHETEN 
För att på bästa sätt besvara rådande frågeställning, hur skuldsättningsgraden påverkar 
lönsamheten, kommer detta kapitel inledningsvis behandla totala-, kortfristiga-, samt 
långfristiga skulders inverkan på företagens lönsamhet. Den tidigare forskningen som 
presenterats i föregående kapitel ligger till grund för de hypoteser som formuleras. Två 
av de klassiska kapitalstruktursteorierna behandlar kapitalstrukturens relevans samt 
irrelevans och är skrivna av Miller och Modigliani (1958, 1963). Vidare är även Myers 
och Majluf (1984) pecking order-teori samt Myers (1984) trade off-teori välkända samt 
välanvända kapitalstruktursteorier. Dessa teorier kommer tillämpas under de hypoteser 
som prövar skuldsättningsgraden, då de främst behandlar kapitalstruktursområdet.  
 
4.1.1 TOTAL SKULDSÄTTNINGSGRAD FÖRHÅLLANDE TILL LÖNSAMHETEN 
Beträffande total skuldsättningsgrad har studiens teoretiska referensram kartlagt både 
tidigare forskning likväl som de klassiska och välkända teorierna, samt dess innebörd för 
företags värde och lönsamhet. Det finns idag flertalet avhandlingar inom ämnet 
kapitalstruktur och dess inverkan på lönsamhet. Bland den tidigare forskningen inom 
ämnet kapitalstruktur har diametrala samband påvisats gällande total skuldsättningsgrad 
och dess inverkan på lönsamhet. Simerly och Li (2000, s. 44), Abor (2005, s. 443), Gill 
et al. (2011, s. 10) samt Avci (2016, s. 26) har i sina forskningsavhandlingar påvisat att 
det råder ett positivt signifikant samband mellan de två variablerna, vilket därmed talar 
för trade off-teorin (Myers, 1984). Samtliga av de ovan nämnda forskarna har därmed 
argumenterat för att en ökad total skuldsättningsgrad genererar bättre lönsamhet för 
bolagen inkluderade i deras studier. I motsats till det positiva sambandet har bland annat 
Qureshi och Yousaf (2014, s. 34), samt Hossain och Dao Xuan (2016, s. 82) funnit ett 
signifikant negativt samband mellan total skuldsättningsgrad och avkastning på totalt 
kapital. Det negativa sambandet tyder därmed på att pecking order-teorin (Myers och 
Majluf, 1984) är den teori som främst förklarar kapitalstrukturens inverkan på företagens 
lönsamhet. Dessa två forskare har därmed argumenterat för att företagen bör ha en så låg 
skuldsättningsgrad som möjligt. Vidare är det även värt att nämna att och Chadha och 
Sharma (2015, s. 300) fann ett signifikant negativt samband mellan skuldsättningsgrad 
och avkastning på eget kapital. Även Foo et al.’s (2015, s. 376) koefficienter visade på en 
negativ korrelation mellan skuld och avkastning på totalt kapital, däremot var hans p-
värde ej signifikant.  
 
Bland de mer välkända kapitalstruktursteorierna återfinns som bekant bland annat 
Modigliani och Millers teorem från 1958, vilken argumenterar för kapitalstrukturens 
irrelevans. Dock reviderades denna teori år 1963, och därefter argumenterar Modigliani 
och Miller för att kapitalstrukturen har en inverkan på lönsamheten. Eftersom en 
revidering skett lägger denna studie mer vikt i den senaste avhandlingen vid utformning 
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av hypoteser. Den aktuella studiens resultat kommer dock ställas mot de båda teorierna 
vid analysering av resultaten.  
 
De totala tillgångarna för företaget måste inte nödvändigtvis förändras eftersom trade off-
teorin innebär att man byter eget kapital mot skulder. Det innebär således att nuvärdet av 
skatteskölden ökar konstant i takt med ökad skuldsättning ända fram tills nuvärdet av 
kostnaden för konkurs överskrider nuvärdet av skatteskölden (se figur 2). Även trade off-
teorin (Myers, 1984) och agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) är av intresse vid 
utformning av hypoteser. Trade off-teorin argumenterar för att företag kan uppnå en 
optimal kapitalstruktur genom att förändra sin skuldsättningsgrad. Fokus sätts på 
minskade skattekostnader till följd av en högre räntekostnad, vilken tillkommer för ett 
belånat företag (Myers, 1984). Trade off-teorin menar således att företagsvärdet kommer 
öka i takt med ökade totala skulder till en viss nivå, för att vid en viss nivå sedan avta och 
därmed reducera företagsvärdet (se figur 2). Detta konkava förhållande förklaras av de 
positiva effekter från ränteavdrag som medföljer vid ökad belåning, för att sedan ersättas 
med den negativa följden av kostnaden för ökat konkurshot. Agentteorin talar för ett 
liknande konkavt förhållande, däremot förklaras de positiva effekterna av ökad 
motivation hos managers vid högre belåning (Jensen och Meckling, 1976). Den negativa 
konsekvensen av ökad skuld förklaras i enlighet med trade off-teorin likaså av högre 
kostnader i samband med ökat konkurshot (Myers, 1984). Således argumenterar trade off-
teorin och agentteorin för ett positivt samband mellan total skuldsättningsgrad och 
lönsamhet upp till en viss nivå för att sedermera övergå till ett negativt samband.  
 
Samtlig tidigare forskning samt de klassiska kapitalstruktursteorierna nämnda i stycket 
ovan, argumenterar för kausaliteten mellan skuldsättning och lönsamhet. Detta till 
skillnad från pecking order-teorin (Myers och Majluf, 1984) som i sin tur menar att 
företagets lönsamhet förklarar dess val av skuldsättning. Pecking order-teorin 
argumenterar för att företag med högre lönsamhet i större utsträckning finansieras av 
internt kapital och därmed har lägre skuldsättningsgrad. Teorin talar därför för ett negativt 
samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Trots det omvända 
orsakssammanhang teorin behandlar bör den ändock vara av intresse för aktuell studie. 
Detta på grund av förklaringen att företag med hög lönsamhet bör ha lägre skuldsättning 
än företag med låg lönsamhet. Då den tidigare forskningen visat på både negativ och 
positiv korrelation mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad tordes det finnas ett samband 
även i den här studien. För att besvara den rådande frågeställningen och testa huruvida 
det råder ett samband mellan total skuldsättningsgrad och avkastning på totalt kapital för 
de svenska e-handelsbolagen har följande noll- samt alternativhypotes formulerats.  
 
𝐻", 1: Det finns inget samband mellan totala skulder och lönsamhet. 
𝐻&, 1:	Det finns ett samband mellan totala skulder och lönsamhet. 
 
4.1.2 KORTFRISTIG SKULDSÄTTNING I FÖRHÅLLANDE TILL LÖNSAMHET 
Vad gäller den kortfristiga skuldsättningsgradens inverkan på räntabilitet på totalt kapital 
har övervägande forskning som diskuterats i aktuell studies teoretiska referensram 
argumenterat för ett negativt samband. Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 112) och Avci 
(2016, s. 26) fann ett signifikant och negativt samband mellan de två variablerna. Även 
Foo et al. (2015, s. 376) hade en negativ koefficient vilket därmed tyder på en negativ 
korrelation, dock var p-värdet ej signifikant. Till skillnad från dessa tre nämnda studier 
fann Gill et al. (2011, s. 10) ett signifikant och positivt samband mellan kortfristiga 
skulder och lönsamhet. Dock bör det även tilläggas att studien utförd av Gill et al. (2011, 
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s. 10) mätte företagens lönsamhet genom avkastning på det egna kapitalet och inte på det 
totala kapitalet som den här studien. Således har tidigare forskning visat på att det råder 
olika samband för olika branscher, hypotesprövning från dessa avhandlingar visar dock 
att någon form av samband mellan skuldsättningsgraden och lönsamheten är att vänta. 
För den här studien har därmed följande hypoteser formulerats. 
 
𝐻", 2: Det finns inget samband mellan kortfristiga skulder och lönsamhet. 
𝐻&, 2: Det finns ett samband mellan kortfristiga skulder och lönsamhet. 
 
4.1.3 LÅNGFRISTIG SKULDSÄTTNINGSGRAD I FÖRHÅLLANDE TILL LÖNSAMHETEN 
Den tidigare forskningen visar att det råder delade meningar beträffande sambandet 
mellan långfristig skuldsättningsgrad och lönsamhet. Sambandet visar sig vara likt det 
samband som kortfristig skuldsättning påvisat. Forskare har argumenterat både för det 
positiva och det negativa sambandet mellan skuldsättning och avkastning på totalt kapital. 
Bland annat kunde Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 112), Avci (2016, s. 26), Abor (2005, 
s. 443), Foo et al. (2015, s. 376) samt Avci (2016, s. 26) påvisa ett signifikant och negativt 
samband mellan långfristiga skulder och räntabilitet på totalt kapital. De argumenterar 
således för att företag bör minska sin långfristiga skuldsättning för att på så sätt öka 
lönsamheten. Detta kan ställas mot Gill et al. (2011, s. 10) som i rak motsats fann ett 
signifikant positivt samband mellan de två variablerna. Gill et al. (2011, s. 10) 
argumenterar således för att företag bör öka sin långfristiga skuldsättningsgrad för att på 
så sätt öka lönsamheten. Då det visat sig finnas både negativa samt positiva samband 
mellan långfristig skuldsättning och kortfristig skuldsättning finner vi det naturligt att 
landa i följande hypoteser.  
 
𝐻", 3: Det finns inget samband mellan långfristiga skulder och lönsamhet. 
𝐻&, 3: Det finns ett samband mellan långfristiga skulder och lönsamhet. 
 
4.2 KONTROLLVARIABLER FÖR FÖRKLARING AV LÖNSAMHETEN 
Huvudsyftet med denna studie är att se hur skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten. 
För att besvara de delsyften som presenterades i inledningskapitlet kommer utöver de 
tidigare nämnda variablerna, även kontrollvariabler ligga till grund vid 
hypotesprövningen. I tabell 3 presenteras korrelationen mellan kontrollvariabler och 
lönsamhet för tidigare studier.  
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TABELL 3. KORRELATION MELLAN KONTROLLVARIABLER OCH LÖNSAMHET 

Variabler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   Forskningsartiklar 

Storlek + + (-) + +   + + + (+)   + - -   1. Abor (2005) 

Ålder       +         - (+) -         2. Absuzayed (2012) 

Likviditet                   (+)       +   3. Sharma och Kumar (2011) 

CCC   + (+)   - + - + -             4. Chadha och Sharma (2015) 
DIO   + (-)   -   - -               5. Deloof (2003) 
DSO   + (+)   -   - +               6. Gill et al. (2010) 

DPO   - (-)   -   - -               7. Lyngstaadas och berg (2016) 

 + positivt samband                           8. Malik och Bukhari (2014) 

 - negativt samband                           9. Yazdanfar och Öhman (2014) 
(+/-) ej signifikant                             10. Qureshi och Yousaf (2014) 
                                11. Cole (2013) 
                                12. Nunes et al. (2009) 
                                13. Jermias (2008) 

                                14. Goddard et al. (2005) 
 
4.2.1 KASSAFLÖDESCYKELN I FÖRHÅLLANDE TILL LÖNSAMHETEN 
Ett av studiens delsyften är att ta reda på hur sambandet mellan kassaflödescykeln 
(hädanefter CCC) och lönsamheten ser ut. För att på bästa sätt testa detta fungerar därmed 
CCC som en kontrollvariabel i samtliga statistiska modeller. Tidigare forskning 
beträffande CCC’s korrelation till lönsamhet ligger till grund vid undersökningen av hur 
lönsamheten och CCC korrelerar för den här studiens urval.  
 
Kassaflödescykeln (CCC) utgörs av: 
 
Antal dagar i varulager (hädanefter DIO) + antal dagar med kundfordringar (hädanefter 
DSO) - antal dagar med leverantörsskulder (hädanefter DPO).  
(Cagle et al., 2013, s. 46).  
 
Antal dagar i varulager  
För de svenska e-handelsbolagen utgör omsättningstillgångarna cirka 86,5% av de totala 
tillgångarna (se tabell 4). Genom att applicera antal dagar i varulager som en del av den 
förklarande variabeln CCC, kan därmed den statistiska modellen bli än mer robust vid 
undersökning av vad som påverkar avkastningen på totalt kapital. Bland de forskare som 
använt DIO som en ensam kontrollvariabel har diametrala resultat presenterats. Bland 
annat fann Abuzayed (2012, s. 167) ett signifikant positivt samband, medan Lyngstaadas 
och Berg (2016, s. 305) samt Malik och Bukhari (2014, s. 144) fann ett signifikant 
negativt samband mellan DIO och lönsamhet.  
 
Antal dagar med kundfordringar  
Vidare kommer även DSO, precis som DIO att fungera som en del av den förklarande 
variabeln CCC. I likhet med variabeln DIO fann Abuzayed (2012, s. 167) även här ett 
signifikant positivt samband med lönsamhet, vilket även Lyngstaadas och Berg (2016, s. 
305) gjorde. I motsats till DIO fann dock Malik och Bukari (2014, s. 144) ett signifikant 
negativt samband mellan DSO och lönsamhet.  
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Antal dagar med leverantörsskulder  
Den sista delen i CCC utgörs som bekant av antal dagar med leverantörsskulder. Denna 
del är viktig för ett bolag som köper in och säljer varor precis som e-handelsbolagen i 
majoriteten av fallen gör. Bland de vetenskapliga artiklarna som presenterats under det 
föregående kapitlet har samtliga studier visat på att det råder ett negativt signifikant 
samband mellan DPO och lönsamhet (Abuzayed, 2012, s. 167; Lyngstaadas och Berg, 
2016, s. 305; Malik och Bukhari, 2014, s. 144).  
 
I den här studien kommer CCC, vilken består av DIO, DPO samt DSO att fungera som 
en förklarande variabel. Vid genomgång av tidigare forskning där CCC är inkluderat har 
diametrala samband påvisats. Ett signifikant positivt samband mellan kassaflödescykeln 
och lönsamheten fann Abuzayed (2012, s. 167) samt Malik och Bukhari (2014, s. 144). I 
motsats till det positiva sambandet har Deloof (2003, s. 577), Lyngstaadas och Berg 
(2016, s. 305), samt Yazdanfar och Öhman (2014, s. 447 - 448) påvisat ett signifikant 
negativt samband mellan kassaflödescykeln och företagens lönsamhet. Värt att nämna är 
att Yazdanfar och Öhman (2014) samt Lyngstadaas och Berg (2016) använde räntabilitet 
på totalt kapital som lönsamhetsmått, vilket är i linje med vår studies lönsamhetsmått. 
Deloof (2003) och Abuzayed (2012) definierade lönsamheten som bruttomarginalen, 
medan Malik och Bukhari (2014) använde sig av avkastning på eget kapital. Majoriteten 
av den tidigare forskningen som vi kommit över argumenterar för att en lång 
kassaflödescykel har en negativ inverkan på företagens lönsamhet. För att utröna hur 
sambandet ser ut för de svenska e-handelsbolagen har följande nollhypotes samt 
alternativhypotes formulerats.  
 
𝐻", 4: Det finns inget samband mellan kassaflödescykeln och lönsamhet. 
𝐻&, 4: Det finns ett samband mellan kassaflödescykeln och lönsamhet. 
 
4.2.2 STORLEK  
Storlek är den kontrollvariabel som majoriteten av den tidigare forskningen använder sig 
av vid undersökning av hur skuldsättningsgrad och lönsamhet kan tänkas samverka. I den 
här studien kommer storlek beräknas som den naturliga logaritmen av omsättningen. 
Genom att använda den naturliga logaritmen (se 1.8 begreppsförklaring) förklarar 
Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 107) att man får en bättre återspegling av 
storlekseffektens inverkan på lönsamhet vid användning av regressionsmodeller.    
 
Yazdanfar och Öhman’s (2015a, s. 114) statistiska tester visade på ett positivt signifikant 
samband mellan storlek och lönsamhet, där lönsamheten var definierad som räntabilitet 
på totalt kapital. Under det föregående, teoretiska kapitlet presenteras även flertalet andra 
forskningsavhandlingar, bland annat Abor (2005, s. 442), Abuzayed (2012, s. 163), 
Chadha och Sharma (2015, s. 298), Deloof (2003, s. 577), Lyngstaadas och berg (2016, 
s. 310) samt Malik och Bukari (2014, s. 146). Dessa vetenskapliga artiklar visade också 
på ett signifikant positivt samband mellan storlek och lönsamhet. I motsats till deras 
studier presenterade Jermias (2008, s. 82) en avhandling där en negativ signifikant 
korrelation påvisades. Det råder blandade argumentationer om hur sambandet mellan 
storlek och lönsamhet ser ut. Majoriteten av resultaten från tidigare studier visar på ett 
positivt samband. Således har det argumenterats för att större företag tenderar att utnyttja 
stordriftsfördelar och kan därmed generera en bättre avkastning. Om det råder ett positivt 
eller negativt samband mellan storlek och lönsamhet för de svenska e-handelsbolagen är 
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enligt författarnas vetskap ännu ej påvisat. Den femte hypoteserna är således formulerad 
på detta sätt. 
 
𝐻", 5:	Det finns inget samband mellan storlek och lönsamhet. 
𝐻&, 5: Det finns ett samband mellan storlek och lönsamhet. 
 
4.2.3 ÅLDER 
Vid beräkning av företagets ålder kommer registreringsdatum för moms ligga till 
grund.  Detta mått är valt då det ger en bra riktlinje för hur länge företaget har varit 
verksamt. I Sverige måste nämligen alla företag betala moms. Det ideala hade såklart 
varit att se från vilket år företagen började med e-handel, detta är dock inget som 
författarna haft möjlighet att ta reda på.  
 
Ålder är inte en lika vanligt förekommande kontrollvariabel som storlek vid undersökning 
om vad som påverkar lönsamheten. Dock återfinns det flertalet studier där ålder varit 
inkluderad som en kontrollvariabel. Följande studier använde av sig av ålder som en 
förklarande variabel (Yazdanfar och Öhman 2014, s. 447 - 448; Chadha och Sharma, 
2015, s. 298; Cole, 2013, s. 799; Qureshi och Yousaf, 2014, s. 34; Yazdanfar och Öhman 
2015a, s. 112). Hur åldersmåttet är definierat skiljer sig dock mellan studierna. Sambandet 
mellan ålder och lönsamhet har sett olika ut och forskarna har argumenterat för att äldre 
företag har bättre lönsamhet och vice versa. Bland den tidigare forskningen som 
presenteras fann bland annat Yazdanfar och Öhman (2014, s. 447 - 448), Cole (2013, s. 
799 – 800) samt Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 112) ett signifikant negativt samband 
mellan lönsamhet och ålder. I motsats till det fann Chadha och Sharma (2015, s. 298) 
samt Qureshi och Yousaf (2014, s. 34) ett positivt samband, där samtliga förutom Qureshi 
och Yousaf (2014, s. 34) kunde påvisa ett signifikant samband. Följande hypoteser är 
formulerade. 
 
𝐻", 6:	Det finns inget samband mellan ålder och lönsamhet. 
𝐻&, 6: Det finns ett samband mellan ålder och lönsamhet. 
 
4.2.4 KASSALIKVIDITET  
Kassalikviditet som förklarande variabel är inte lika vanligt förekommande som storlek 
och ålder är. Men eftersom den här studien undersöker bolag med relativt hög omsättning 
används likviditet som en förklarande variabel. Deloof (2003, s. 577) och Qureshi och 
Yousef (2014, s. 34) fann att det rådde ett positivt samband mellan lönsamhet och 
kassalikviditeten i bolagen medens Nunes et al. (2009, s. 701 - 702) inte kunde påvisa 
varken ett negativt eller positivt samband. Av de forskningsartiklar som vi läst har 
samtliga påvisat ett positivt samband vilket innebär att det argumenteras för att desto 
bättre likviditet bolagen har, desto bättre är deras avkastning på totalt kapital. För att ta 
reda på om det råder ett samband mellan kassalikviditet och lönsamhet för vårt urval har 
följande hypoteser formulerats. 
 
𝐻", 7: Det finns inget samband mellan kassalikviditet och lönsamhet. 
𝐻&, 7: Det finns ett samband mellan kassalikviditet och lönsamhet. 
 
4.4 FÖREGÅENDE ÅRS KAPITALSTRUKTUR 
Majoriteten av den tidigare forskningen väljer att endast fokusera på innevarande års 
kapitalstruktur vid förklaring av sambandet med lönsamheten. Det finns trots allt intresse 
att undersöka huruvida föregående års kapitalstruktur kan tänkas inverka på innevarande 
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års lönsamhet. För att skapa en så djup förståelse som möjligt beträffande 
kapitalstrukturens inverkan på de svenska e-handelsbolagens lönsamhet kommer även 
modeller där föregående års kapitalstruktur fungerar som en oberoende variabel 
konstrueras. I linje med agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) finner vi det därför 
intressant att tidsförskjuta den oberoende variabeln skuldsättningsgrad. Om det förra året 
fanns en hög skuldsättning men bolagen inte lyckas vara lönsamma innevarande år, då 
kommer antagligen banken sätta högre krav under det innevarande året. Detta går därmed 
att koppla samman till ledningens motivering att prestera. Antingen visar det sig att 
lönsamheten korrelerar positivt eller också korrelerar den negativt med föregående års 
kapitalstruktur. Givet att de har samma prestationsnivå kan även ökade räntekostnader 
tänkas påverka innevarande års resultat. Genom att använda skuld argumenterar Jensen 
och Meckling (1976) för en minimering av agentkostnaderna. Att företagen således inte 
bör vara skuldfria, en skuld medför en extra press för att prestera, vilket således kan öka 
motivationen och därmed lönsamheten för företaget. För att ta reda på hur föregående års 
kapitalstruktur kan tänkas påverka årets lönsamhet har följande hypoteser formulerats.  
 
𝐻", 8:	Det finns inget samband mellan föregående års kapitalstruktur och lönsamhet. 
𝐻&, 8: Det finns ett samband mellan föregående års kapitalstruktur och lönsamhet.  
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5. PRAKTISK METOD 
I detta kapitel redogörs studiens praktiska tillvägagångssätt. Inledningsvis kommer det 
urval som ligger till grund för studien presenteras. Vidare kommer även datainsamling, 
databearbetning samt statistiska modeller redogöras för. Eftersom studiens 
forskningsansats är kvantitativ kommer samtliga statistiska verktyg presenteras 
ingående, detta för att öka transparensen samt för att genomföra en djupare analys i 
nästkommande kapitel.  
 
5.1 URVAL  
För att utföra en studie är det enligt Dahmström (2011, s. 65) viktigt att börja med att 
välja ut vilka individer som ska vara en del av urvalet. Vidare ska en beskrivning av vad 
som ska undersökas göras, för att slutligen landa i en skildring av undersökningens 
tillvägagångssätt.  
 
Populationen för den aktuella studien utgörs av svenska aktiebolag verksamma inom 
elektronisk handel (hädanefter e-handel). Urvalet är baserat på de bolag som under 2015 
hade en årlig nettoomsättning om minst tio miljoner kronor. Det ideala vore att inkludera 
samtliga bolag inom e-handelssektorn, men för att på bästa sätt besvara den rådande 
frågeställningen har endast de bolag med väsentlig nettoomsättning för vilken 
kapitalstruktur kan tänkas påverka lönsamheten, inkluderats i urvalet. Den finansiella 
datan som ligger till grund för undersökningen är inhämtad för perioden 2011 till 2015. 
Avgränsningen på fem år väljs framförallt för att inkludera flera tidsperioder, men även 
för att inkludera ett så stort antal observationer som möjligt och på så sätt bidra till mer 
robusta resultat. För att ta fram det urval som ska stå som grund för en studie kan flera 
olika urvalsmetoder tillämpas (Johansson Lindfors, 1993, s. 91). Körner och Wahlgren 
(2015, s. 22) förklarar att en urvalsundersökning är det mest rationella valet i de fall en 
population innefattar en stor mängd objekt. Vid bekvämlighetsurval är det viktigt att 
tänka på att det inte tvunget representerar hela populationen (Johansson Lindfors, 1993, 
s. 91). Detta eftersom det kan innebära en avvikelse från hela populationen och på så sätt 
skapa en vinkling. En totalundersökning innebär att målpopulationens samtliga element 
inkluderas i undersökningen (Körner och Wahlgren, 2015, s. 22).  Dahmström (2011, s. 
76) menar att exempelvis Sveriges 290 kommuner är hanterbart för att tidsmässigt klara 
av att utföra en totalundersökning för en studie där dessa utgör urvalet.  Eftersom 
målpopulationen för denna studie består av 237 bolag förefaller det sig därmed rimligt att 
en totalundersökning bör möjliggöras, vilket också är i enlighet med Dahmström’s (2011, 
s. 76) resonemang. 
    
I den här studien sker som tidigare nämnt dataurvalet genom att inkludera de bolag som 
under räkenskapsåret 2015 kunde redovisa en nettoomsättning på minst tio miljoner 
kronor. Ingen hänsyn har tagits till de bolag som eventuellt gått i konkurs under perioden 
2011 - 2015, detta innebär således att vi inte kan utesluta förekomsten av ett så kallat 
survivorship-bias (Lantz, 2014, s. 130). Survivorship-bias är ett begrepp som syftar på de 
logiska fel som kan uppstå genom att man i en undersökning koncentrerar sig på det urval 
som överlevt en process, utan att hänsyn tas till den del av urvalet som gått i konkurs 
(Lantz, 2014, s. 130). Trots att vissa bolag exkluderas är förhoppningen att det inte 
kommer påverka studiens resultat i nämnvärd utsträckning, detta eftersom 
datainsamlingen utgör totalt 237 bolag vilket sammanlagt inneburit 795 observationer. 
De bolag som eventuellt fallit bort på grund av vald avgränsning tordes ändock vara av 
en så liten storlek att deras kapitalstruktur inte påverkar lönsamheten i nämnvärd riktning.  
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Vidare bör även studiens eventuella över- och undertäckning av urvalet diskuteras. 
Dahmström (2011, s. 70) förklarar att undertäckning är när objekt innefattas i 
målpopulationen, men ej skildras i rampopulationen. Vidare förklarar hon att 
övertäckning är det motsatta, därmed att elementen ingår i rampopulationen, men är 
frånvarande i målpopulationen. För denna studie förefaller det sig högst osannolikt att 
databasen Retriever har missat något registrerat aktiebolag under de utvalda svensk 
näringsgrensindelsningskoderna (hädanefter SNI). Detta tack vare databasens funktion 
att filtrera bort de bolag som inte stämmer överens med de avgränsningar som gjorts. I 
och med detta ter sig risken för eventuell över- eller undertäckning försumbar. För att ta 
del av data från de specifika e-handelsbolagen har SNI-koder från 2007 använts, för 
vidare information om SNI, se Statistiska Centralbyrån (SCB, 2017).  
 
SNI-kod 47.911 - 47.916 samt 47919 ligger till grund för studiens urval.  
47.911 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med brett sortiment 
47.912 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med beklädnadsvaror 
47.913 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med böcker och andra mediavaror 
47.914 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med datorer och annan elektronisk 
utrustning 
47.915 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med sport- och fritidsutrustning 
47.916 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med bosättningsvaror 
47.919 - Postorderhandel och detaljhandel på internet med övriga varor. 
 
5.2 BORTFALL   
Trots att filtrering gjorts via Retriever har även ett fåtal bolag där inrapporterade nyckeltal 
saknats kommit med, vilket troligtvis beror på bristande rapportering från bolagen själva 
och inte något databasen kan stå till svars för. Det innebär att dessa bolag ej ligger till 
grund för studien, och har således klassificerats som bortfall. Det totala urvalet består av 
237 bolag vilket borde utgöra 1185 observationer fördelade under de fem åren som 
studien baseras på. Då fullständiga data saknats under vissa av de observerade åren 
landade det slutgiltliga totala antalet observationer på 795 stycken, vilket därmed utgör 
grunden för studiens slutliga modeller. 
 
5.3 DATAINSAMLING  
Då en kvantitativ forskningsmetod valts till den aktuella studien har ett stort antal data 
samlats in. Databasen Retriever har valts till insamlingen av data, detta i och med att 
majoriteten av de nyckeltal som anses väsentliga för studien finns tillgängliga i databasen. 
Vissa nyckeltal som denna studie ämnar använda finns tillgängliga för nedladdning 
genom databasen, medan somliga har behövt beräknas manuellt med hjälp av underlag 
som finns tillgängliga i Retriever. Både de färdiga nyckeltalen och de beräkningar som 
sker manuellt hanteras i datorprogrammet Excel. För de utvalda bolagen har data 
insamlats för åren 2011 till 2015, detta trots att databasen innehåller data från 2007. 
Denna avgränsning grundar sig i att mellan 2007 och 2011 var det flertalet av de utvalda 
företagen som saknade bokförda värden i databasen, och bortfallen därmed alltför många. 
Vidare bör det även tilläggas att det rådde en ekonomisk kris fram till 2010. Eftersom 
krisen påverkade de flesta branscherna hårt ekonomiskt fann vi det naturligt att välja en 
tidsperiod med start efter krisen. Detta i och med att en rådande finanskris påverkar 
företags möjlighet att förändra sin kapitalstruktur, vilket skulle leda till ett eventuellt 
snedvridet resultat. 
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Författarna har även utfört stickprov gällande de nyckeltal som Retriever tillhandahållit 
för att se om dessa överensstämmer med de nyckeltal bolagen redovisat i sina 
årsredovisningar. Samtliga stickprov har stämt överens med de värden som databasen 
tillhandahållit. Även de nyckeltal som beräknats manuellt av studiens författare har 
säkerhetsställt med hjälp av stickprov för att minimera risken för felaktig databearbetning.  
 
5.4 DATABEARBETNING 
För att få fram de variabler som ska ligga till grund för de modeller som används vid 
hypotesprövningen har nedladdning av studiens utvalda nyckeltal gjorts, som tidigare 
nämnts, från databasen Retriever. För att besvara den rådande frågeställningen samt de 
syften som hör den till har beräkningar genomförts i dataprogrammet Excel. Detta 
eftersom vissa data saknades, och därmed krävde en manuell beräkning. Manuell 
beräkning gjordes för variablerna: kassaflödescykel, DA, sDA samt lDA. 
 
DA= Dept/asset = Totala skulder / Totala tillgångar 
sDA= short term dept /assets = Kortfristiga skulder / Totala tillgångar 
lDA = long term dept /assets = Långfristiga skulder / Totala tillgångar 
 
Övertäckning är som tidigare presenterat någonting som kan uppstå vid 
urvalsbearbetning, för att undvika detta har företagens branschhuvudgrupp, 
branschundergrupp samt SNI-kod kontrollerats.  
 
För att genomföra de statiska testerna och därigenom besvara rådande frågeställning har 
statistikprogrammet STATA 13 använts. Genom att genomföra en detaljerad summering 
av varje variabel kan extremvärden identifieras. Vid eventuell justering förklarar Lantz 
(2014, s. 130) att det är viktigt att inte justera alltför många procent då det skulle innebära 
en manipulering av resultatet. Vi valde att justera för de uppkomna extremvärdena genom 
att justera för de värden som återfinns utanför 1:a samt 99:e percentilen. För vår beroende 
variabel, räntabilitet på totalt kapital innebär detta exempelvis att samtliga värden som 
återfanns som mindre än -143,6 vilket var värdet för den 1:a percentilen justerades så att 
de antog värdet -143,6. På samma sätt justerades de värden över 75,8 vilket är värdet för 
den 99:e percentilen, till att anta värdet 75,8. För en tydligare överblick av de variabler 
som det justerats för, se appendix 2. Metoden för att genomföra den här typen av justering 
av datamaterialet heter winsorize (Kothari et al., 2005, s. 130). Genom att justera för de 
extremvärden som uppkommer trimmas datat av vilket således smalnar av spannet. Denna 
avsmalning kan eventuellt bidra till mer signifikanta resultat, vilket såklart är viktigt att 
ha i åtanke.  
 
Den här studien har antagit ett deduktivt synsätt där hypotesprövning genomförs. För att 
genomföra en hypotesprövning är det viktigt att en konfidensnivå väljs ut. Lantz (2015, 
s. 193) förklarar att en konfidensnivå på exempelvis 95 % innebär att sannolikheten att 
man har rätt angående utfallet är till 95 %. Motsatsen till konfidensnivå är signifikansnivå, 
vilket då förklarar sannolikheten för typ ett fel. Det innebär att vid konfidensnivå om 95 
% kan man i 95 % av fallen vara säker på att det inte är slumpen som avgör att man kan 
förkasta nollhypotesen (Lantz, 2015, s. 195). Vid genomgång av tidigare forskning inom 
det valda ämnet har flertalet signifikansnivåer identifierats. Yazdanfar och Öhman 
(2015a, s. 114) har exempelvis en signifikansnivå på både 1 % och 5 % medan Abor 
(2005, s. 443) har en signifikansnivå på 1 %. För att skapa en så djup diskussion som 
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möjligt kommer resultaten för den här studien presenteras utifrån både 1 % och 5 % 
signifikansnivå.  
 
5.5 VARIABLER FÖR REGRESSIONERNA 
Lönsamhet 
Denna studies beroende variabel, lönsamhet, har i tidigare studier definierats på flertalet 
olika sätt. De främst förekommande är avkastning på totalt kapital, avkastning på eget 
kapital samt bruttovinstmarginal. 
 
Abor (2005), de Mesquita och Lara (2003) samt Gill et al. (2011) förespråkar 
användningen av räntabilitet på eget kapital när de ämnade studera hur 
skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten. Vid liknande studier använde sig Yazdanfar 
och Öhman (2015a) och Qureshi och Yousaf (2014) av lönsamhetsmåttet avkastning på 
totalt kapital. Avci (2016), Chadha och Sharma (2015), samt Hossain och Dao Xuan 
(2016) blandade dessa två tidigare nämnda lönsamhetsmått. Foo et al. (2015) valde att 
använda bruttovinstmarginalen i deras studie.  Det är endast studien utförd av Simerly 
och Li (2000) som använt sig av räntabiliteten av investeringar, simultant med avkastning 
på totalt kapital. 
 
Utifrån ovan sammanställning är det tydligt att räntabilitet på eget kapital, samt 
räntabilitet på total kapital är de två mest frekvent förekommande lönsamhetsmåtten när 
kapitalstrukturens inverkan på lönsamheten studeras.  Det förs dock begränsade 
resonemang beträffande ovan nämnda forskningsstudiers val av lönsamhetsmått, samtliga 
tenderar att endast hänvisa till tidigare forskning. Simerly och Li (2000, s. 21) förklarar 
dock att inkluderingen av avkastning på totalt kapital i deras studie i första hand är på 
grund av måttets indikation för prestation över lång tid. Vidare argumenterar de även för 
exkludering av räntabilitet på eget kapital, och menar att detta exkluderas då måttet 
ignorerar flera former av investeringar (Simerly och Li, 2000, s. 21).  
 
Eftersom denna studie ämnar undersöka hur skuldsättningsgraden, i.e. hävstången, 
påverkar lönsamhet ter det sig därför rimligt att undersöka avkastningen på det totala 
kapitalet, vilket inkluderar hävstångseffekten. Räntabiliteten på totalt kapital är av 
intresse när investeraren vill se hur väl ledningen hanterar dess resurser (Penman, 2013, 
s. 371). Studiens perspektiv är som bekant utifrån beslutsfattande individens synvinkel, 
och därmed bör avkastningen på det totala kapitalet vara mer av fallenhet för denna 
studie.  I och med detta resonemang, samt med stöd av tidigare forskning definierar 
aktuell aktuell studie lönsamhet som räntabilitet på totalt kapital. Beräkningen för 
avkastning på totalt kapital är resultat efter skatt dividerat med totala tillgångar, i.e. 
summan av skulder och eget kapital (Penman, 2013, s. 371). 
 
Skuldsättningsgrad (Total, kort- samt långfristig) 
Definitionsskillnaderna beträffande mått på skuldsättning är få, detta då merparten av 
forskning definierat det som summan av skulder dividerat med summan av totala 
tillgångar (Penman, 2013, s. 686). Däremot skiljer sig de tidigare studierna åt i valet av 
vilka skulder som studeras och tillika inkluderas i modellerna. Hossain och Dao Xuan 
(2016, s. 81), Chadha och Sharma (2015, s. 298), Quereshi och Yousaf (2014, s. 30), samt 
Simerly och Li (2000s, s. 43) väljer att endast titta på den totala skuldsättningsgraden. 
Detta till skillnad från Avci (2016, s. 24), Foo et al. (2015, s. 375), samt Yazdanfar och 
Öhman (2015a, s. 107) vilka även undersöker den kort- och långfristiga 
skuldsättningsgraden. Avci (2016, s. 25) kunde påvisa ett positivt samband för total 
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skuldsättningsgrad, och en negativ korrelation för kort- och långfristig skuldsättningsgrad 
och lönsamhet. Även Abor (2005, s. 443) kunde i sin studie påvisa skillnader i hur de 
totala skulderna påverkan lönsamhet i jämförelse med kort- och långfristiga skulder. Den 
sistnämnda studien visade till motsats från Avci (2016, s. 25) på en negativ korrelation 
för de totala skulderna, och ett positivt samband för de kort- och långfristiga skuldernas 
inverkan på lönsamhet. Eftersom det finns skiljaktigheter i hur de olika måtten påverkar 
lönsamhet förefaller det sig intressant att kolla på skuldsättningsmåtten var för sig. I och 
med detta resonemang kommer denna studie använda sig av tre olika skuldsättningsmått. 
Definitionen av dessa mått är totala, kort-, samt långfristiga skulder dividerat med totala 
tillgångar, och kommer att benämnas som DA, sDA, samt lDA 
 
Kassaflödescykeln (CCC) 
Beträffande tidigare forsknings definition av kassaflödescykeln är de flesta eniga om 
uträkningen. Gill et al. (2010, s. 4), Lyngstaadas och Berg (2016, s. 301) samt Yazdanfar 
och Öhman (2014, s. 445) har samtliga definierat det som varulager (DIO) adderat med 
kundfordringar (DSO), subtraherat med leverantörsskulder (DPO). Malik och Bukharis 
(2014, s. 139) artikel är den enda forskningsartikeln som adderat samtliga komponenter 
med varandra. Då en klar majoritet av forskningen har definierat kassaflödescykeln i 
enlighet med det förstnämnda alternativet kommer likaså denna studie göra det. Därmed 
är uträkningen för kassaflödescykeln DSO adderat med DPO subtraherat med DIO. 
 
Antal dagar i varulager (DIO)  
När det kommer till beräkning av DIO har tidigare studier använt sig av olika 
tillvägagångssätt. Båda formlerna ger exakt samma utfall, endast tillvägagångssättet är 
annorlunda. Abuzayed (2012, s. 163), Sharma och Kumar (2011, s. 165), Deloof (2003, 
s. 576) samt Lyngstaadas och Berg (2016, s. 301) har multiplicerat 365 med 
(varulager/kostnad sålda varor), medan Malik och Bukhari (2014, s. 139) använde 
formeln 365 delat med (Kostnad sålda varor/Varulager). Det data som ligger till grund 
för den här studiens DIO är beräknat genom att multiplicera 365 med (varulager/kostnad 
sålda varor). Då kostnad sålda varor (hädanefter KSV) inte fanns som nyckeltal att 
inhämta från Retriever har en manuell beräkning gjorts. För att få fram KSV har 
varulagrets omsättningshastighet multiplicerats med genomsnittliga varulagret vilket är i 
enlighet med Cagle et al. (2013, s. 46).  
 
Antal dagar med kundfordringar (DSO)  
För att ta fram antalet dagar som ett företag har kundfordringar används formeln 
(kundfordringar/omsättning) * 365, vilket är i linje med tidigare studier av bland annat 
Sharma och Kumar (2011, s. 165) samt Deloof (2003, s. 576).  
 
Antal dagar med leverantörsskulder (DPO)  
Nyckeltalet DPO är beräknat i linje med Sharma och Kumar (2011, s. 165) samt Deloof 
(2003, s. 576). Beräkningen är gjord enligt följande: (Leverantörsskulder/kostnad sålda 
varor) * 365. På samma sätt som tidigare beskrivna nyckeltalen DIO samt DSO, fanns 
inte KSV vilket därmed beräknats manuellt.  
 
Eftersom samtliga data är inhämtad från årsredovisningar används de nyckeltal som var 
registrerade per 31 december det året som det avser. Eftersom varulager, kundfordringar 
och leverantörsskulder kan skilja sig åt under året är författarna väl medvetna om att det 
därmed kan innebära en missvisande bild av företagens kassaflödescykel. Trots detta har 
nyckeltalen inlkluderats som kontrollvariabel vid undersökning av rådande 
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frågeställning. Detta för att på bästa sätt uppnå en så robust och kvalitativ statistisk modell 
som möjligt.  
 
Ålder 
Ålder som förklarande variabel har haft diverse olika definitioner i olika studier. Chadha 
och Sharma (2015, s. 298) definierar ålder som antal verksamma år för bolaget. Yazdanfar 
och Öhman (2014, s. 447) väljer att definiera variabeln som den naturliga logaritmen för 
antalet verksamma år. Valet av att använda naturliga logaritmen istället för att använda 
absoluta tal förekommer då detta gör variabelns spridning mer normalfördelad. 
Framförallt får man en bredare spridning vid användning av den naturliga logaritmen i 
stället för den vanliga logaritmen. Detta medan Qureshi och Yousaf (2014, s. 30) 
definierar det som antal år företaget varit börsnoterade. Författarna av denna studie väljer 
dock att definiera ålder som startdatumet för när bolaget började betala moms. Detta i och 
med att det är ett tydligt mått på hur länge de varit verksamma. Visserligen säger måttet 
lite om hur länge bolaget haft e-handel. Författarna är medvetna om bristen i detta, men 
på grund av den tidsram som råder hinner ej manuell inmatning av hur länge företaget 
varit verksamma inom e-handel utföras. Därför bedöms startdatum för betalning av moms 
som det bästa alternativet då nyckeltalet finns att hämta via Retriever. 
 
Storlek 
Definitionen beträffande storlek har varierat genom olika studier, för vilken den naturliga 
logaritmen av försäljning och naturliga logaritmen av totala tillgångar är mest 
framstående. Abor (2005, s. 442), Sharma och Kumar (2011, s. 165), Abuzayed (2012, s. 
163), samt Yazdanfar och Öhman (2014, s. 447) använder sig av den naturliga logaritmen 
av försäljning. Detta medan Chadha och Sharma (2015, s. 298), Qureshi och Yousaf 
(2014, s. 34), Malik och Bukhari (2014, s. 144) samt Lyngstaadas och Berg (2016, s. 310) 
brukar naturliga logaritmen av totala tillgångar. Få resonemang har framförts från ovan 
nämnda studier gällande val av definition. Dock anser författarna till denna studie att ett 
företags storlek lämpligast beskrivs i termer av försäljning, eftersom omsättning tydligt 
kan beskriva företagets storlek när de verkar inom samma bransch. Självklart kan det 
innebära en snedvridning att använda omsättning då företagen har olika typer av 
produkter där stora prisskillnader förekommer. I och med att det verkar finnas ett övertag 
beträffande att definiera storlek som naturliga logaritmen av försäljning kommer även 
denna studie ha en likartad definition. Den naturliga logaritmen gör variabelns spridning 
mer normalfördelad. Framförallt får man en bredare spridning vid användning av den 
naturliga logaritmen i stället för den vanliga logaritmen. Således kommer studien 
definiera bolagens storlek som den naturliga logaritmen av omsättning, i.e. försäljning. 
 
Kassalikviditet 
Beträffande kassalikviditet är det relativt få studier som undersökt hur denna variabel 
påverkar lönsamhet. Qureshi och Yousaf (2014, s. 34) har definierat likviditet som 
nuvarande tillgångar genom nuvarande skulder, medan Nunes et al. (2009, s. 697) kollat 
på de nuvarande tillgångarna i relation till kortfristiga skulder. Studien utfört av Goddard 
et al. (2005, s. 1272) väljer istället omsättningstillgångar subtraherat med varulager, 
dividerat med kortfristiga skulder. Retriever har i enlighet med Nunes et al. (2009, s. 697) 
baserat uträkningen för kassalikviditet på de kortfristiga skulderna. Därmed lyder 
uträkningen summan av omsättningstillgångarna dividerat med kortfristiga skulder, 
multiplicerat med hundra.  
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5.6 MODELLBYGGANDE 
För att besvara den rådande frågeställningen har under det fjärde kapitlet, hypoteser 
formulerats och presenterats. Lantz (2014, s. 84) beskriver att statistiska verktyg bör 
användas för att besvara hypoteserna. För att besvara den rådande frågeställningen 
kommer tre olika regressioner skattas. Dessa regressioner kommer ta reda på hur total-, 
kortfristig- samt långfristig skuldsättning samverkar med lönsamheten för de svenska e-
handelsbolagen.  Både oberoende samt förklarande variabler ingår i modellen för att på 
så sätt skapa en så robust modell som möjligt. En multipel linjär regression kommer 
därmed att användas för att ta reda på vilket förhållande som råder mellan de tidigare 
presenterade variablerna och räntabilitet på totalt kapital.  
 
För att använda en linjär regression är det viktigt att ta reda på om det finns ett linjärt 
förhållande (Lantz, 2015, s. 389). Därför plottades samtliga samband för att se om det 
förelåg ett linjärt samband. Plotten visade att en linjär regression var tillämpbar för 
rådande undersökning. Vi gjorde ett spridningsdiagram (eng. scatterplot) över 
residualerna, genom vilken det framkom att dessa var approximativt normalfördelade. 
Vidare har även ett histogram tagits fram för att se hur densiteten över residualerna ter 
sig. Histogrammet som återfinns i appendix 1 visar på att residualerna är jämna runt 
väntevärdet noll och därmed inte skevt, vilket vidare intygar att det råder en 
normalfördelning mellan residualerna. Eftersom paneldata med flera tidsperioder 
används för undersökningen krävs det att regressionen tar hänsyn till det. För att 
regressionen ska ta hänsyn till dessa två antaganden har därför en “xt”-regression i 
STATA använts för att besvara hypoteserna. 
 
5.6.1 PANELDATA 
Studenmund (2014, s. 364) beskriver att paneldata är en mix av tidsserie- samt 
tvärsnittsstudier. Avsikten är att genom paneldata öka generaliserbarheten av studiens 
resultat genom att tillhandahålla fler observationer. Då denna studie har som syfte att 
undersöka hur skuldsättningsgraden påverkar på lönsamheten hos svenska e-
handelsbolag önskas en så hög generaliserbarhet som möjligt. Därmed kommer paneldata 
att användas i den aktuella studien.  
 
Paneldataundersökningar har ofta en god bredd och tenderar att undersöka heterogena 
bolag under en kortare tidsperiod (Greene, 2008, s. 181). Då denna studie endast omfattar 
e-handelsbolag mellan åren 2011 - 2015 och inkluderar flertalet observationer kan det 
argumenteras för att denna paneldataundersökning är i enlighet med Greenes ovan 
nämnda argumentation. Även Baltagi (2008, s. 6) menar att paneldata antyder att bolag 
är heterogena och att tidsserie och tvärsnittsstudier som ej kontrollerar detta riskerar att 
få felaktiga resultat. Vidare argumenteras det för att paneldataundersökningar ger mer 
flexibilitet, informativitet, mindre kollinearitet mellan variabler, samt är effektivare 
(Baltagi, 2008, s. 7). 
 
Dahmström (2005, s. 289) menar att en av de största nackdelarna med paneldatastudier 
är att bortfallen tenderar att öka allt eftersom tiden går. Vidare förklarar hon att detta kan 
leda till att man i slutet av studien har objekt med samma karaktär och således ge en 
felaktig bild (Dahmström, 2011, s. 289). För denna studie kan detta innebära att den 
endast studerar de lönsamma företagen då dessa är de enda som överlevt genom åren, 
detta är författarna väl medvetna om. En diskussion om survivorship bias har även förts 
under stycke 5.1. Lantz (2014, s. 28) beskriver att en paneldataundersökning bör sträva 
mot att vara balanserad, vilket i detta fall betyder att samtliga objekt har observerats vid 
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varje given tidpunkt, samt för varje enskild variabel. Beträffande denna studie har dock 
inte samtliga objekt funnits tillgängliga vid alla tidpunkter, samt att för ett fåtal objekt har 
nyckeltal gällande vissa variabler helt saknats. Detta gör att studien således har en 
obalanserad panel (Lantz, 2014, s. 28).  
 
Även Baltagi (2008, s. 8 - 10) nämner att en av nackdelarna med paneldata är eventuella 
bortfall för vissa variabler eller för vissa tidpunkter, samt att det kan uppstå felaktiga svar 
på grund av felutformade enkät- eller intervjufrågor. Beträffande denna studie har endast 
räkenskapsunderlag använts, därmed kommer problemet rörande felaktiga svar ej uppstå. 
Däremot har bortfall uppstått för vissa bolag, vilket har resonerats kring i stycket ovan. 
Baum (2006, s. 47) menar dock att det obalanserade datasetet ofta är en oundviklig realitet 
beträffande finansiella data eftersom vissa bolag tenderar att försvinna med tiden. Baum 
(2006, s. 47) fortsätter nämna att det till och med kan vara positivt med ett obalanserat 
dataset, i och med att det balanserade datasetet tenderar att endast innefatta bolag av 
likartad karaktär. Avsikten om generaliserbarhet genom panelundersökning kan ändå 
argumenteras uppfyllas i denna studie genom de många observationerna. 
 
5.7 MULTIPLA REGRESSIONSMODELLEN 
Lantz (2015, s. 387) förklarar att en regressionsanalys är den vanligaste metoden vid en 
statistisk undersökning där samband mellan variabler ämnas undersökas. En regression 
kan enligt Lantz (2015, s. 387) se ut på olika sätt, där enkla linjära regressionen är den 
enklaste typen. Vidare förklarar Lantz att den enkla linjära regressionen endast använder 
sig av en oberoende variabel. För att ta reda på om det finns ett samband mellan 
skuldsättningsgraden och lönsamheten för de svenska e-handelsbolagen används fler än 
en variabel. Lantz (2015, s. 429) förklarar att endast en variabel inte kan förklara speciellt 
mycket av utfallet på den beroende variabeln. Vid användning av flertalet variabler krävs 
det således en mer utvecklad statistisk modell. Genom användning av en multipel 
regression kan, enligt Lantz (2015, s. 429), fler än en oberoende variabel inkluderas för 
att beskriva vad som i detta fall förklarar den beroende variabeln, räntabilitet på totalt 
kapital. Efter granskning av den tidigare forskningen inom ämnet, vilken presenteras 
ingående i kapitel 3, har flertalet oberoende samt förklarande variabler identifierats vilka 
även redogörs för i detta kapitel. De mest frekvent förekommande vid undersökning av 
hur lönsamhet påverkas är skuldsättningsgrad, storlek, ålder samt likviditet. Utöver dessa 
är även kassaflödescykeln inkluderad då den utgör en viktig variabel inom 
detaljhandelsindustrin. I och med att flertalet förklarande variabler används kommer 
därmed en multipel linjär regression stå som grund för de statistiska testerna.  
 
För att bygga modeller och därmed se hur sambandet mellan räntabilitet på totalt kapital 
(beroende variabel) och de förklarande variablerna ter sig är det viktigt att använda en 
modell som håller de förklarande variablerna konstanta med varandra. Modellerna för 
den här studien har utformats enligt följande: 
 
Teoretiska modeller 

𝑅𝑂𝐴2,3 = 𝛼" + 𝛼7𝐴𝑔𝑒2,3 + 𝛼:𝑆𝑖𝑧𝑒2,3 + 𝛼>𝐿𝑖𝑞2,3 + 𝛼A𝐶𝐶𝐶2,3 + 𝛼C𝐷𝐴2,3 + 𝜀2,3 
𝑅𝑂𝐴2,3 = 𝛽" + 𝛽7𝐴𝑔𝑒2,3 + 𝛽:𝑆𝑖𝑧𝑒2,3 + 𝛽>𝐿𝑖𝑞2,3 + 𝛽A𝐶𝐶𝐶2,3 + 𝛽C𝑠𝐷𝐴2,3 + 𝜀2,3 
𝑅𝑂𝐴2,3 = 𝛾" + 𝛾7𝐴𝑔𝑒2,3 + 𝛾:𝑆𝑖𝑧𝑒2,3 + 𝛾>𝐿𝑖𝑞2,3 + 𝛾A𝐶𝐶𝐶2,3 + 𝛾C𝑙𝐷𝐴2,3 + 𝜀2,3 

 
 
Skattade modeller 
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𝑅𝑂𝐴2,3 = 𝛼" + 𝛼7𝐴𝑔𝑒2,3 + 𝛼:𝑆𝑖𝑧𝑒2,3 + 𝛼>𝐿𝑖𝑞2,3 + 𝛼A𝐶𝐶𝐶2,3 + 𝛼C𝐷𝐴2,3 
𝑅𝑂𝐴2,3 = 𝛽" + 𝛽7𝐴𝑔𝑒2,3 + 𝛽:𝑆𝑖𝑧𝑒2,3 + 𝛽>𝐿𝑖𝑞2,3 + 𝛽A𝐶𝐶𝐶2,3 + 𝛽C𝐷𝐴2,3 
𝑅𝑂𝐴2,3 = 𝛾" + 𝛾7𝐴𝑔𝑒2,3 + 𝛾:𝑆𝑖𝑧𝑒2,3 + 𝛾>𝐿𝑖𝑞2,3 + 𝛾A𝐶𝐶𝐶2,3 + 𝛾C𝐷𝐴2,3 

 
där, 
 
ROA = resultat efter skatt/totala tillgångar  
β,α,γ= konstanter 
DA = totala skulder/totala tillgångar vid  
sDA = kortfristiga skulder/totala tillgångar 
lDA = långfristiga skulder/totala tillgångar  
Size = naturliga logaritmen av omsättning  
Age = året bolaget började betala moms 
Liq = ((summa omsättningstillgångar - summa varulager) / summa kortfristiga skulder) 
* 100  
CCC = antal dagar i varulager + antal dagar med kundfordringar - antal dagar med 
leverantörsskulder  
𝜀	 = slumpterm 
 
Eftersom det är osannolikt att den beroende variabeln kan förklaras till hundra procent av 
de oberoende variablerna menar Studenmund (2014, s. 9) att en stokastisk slumpterm bör 
innefattas i den teoretiska modellen. Därmed har en felterm inkluderats i den aktuella 
modellen, detta för att möjliggöra en fullständig förklaring av lönsamheten. I den skattade 
modellen ingår ingen slumpterm eftersom det är omöjligt att skatta en slumpterm.  
 
Ett av de klart vanligaste sätten att utföra en regression är enligt Studenmund (2014, s. 
37) genom användning av minsta kvadratmetoden (eng. Ordinary Least Squares) 
(hädanefter OLS). Metoden kommer användas även i aktuell studie. Denna metod betyder 
att regressionen inbegriper summan av residualerna i kvadrat (Lantz, 2015, s. 392). OLS 
baseras på antagande om linjärt samband mellan oberoende och beroende variabel, samt 
att ovan nämnda slumpterm är normalfördelad med ett medelvärde av noll (Lantz, 2015, 
s. 391). Vidare ska även feltermen ha en konstant varians för de olika förklarande 
variablerna, samt att samtliga värden från slumptermen är oberoende av varandra (Lantz, 
2015, s. 391).  
 
5.8 FIXED EFFECT ELLER RANDOM EFFECT 
Efter genomgång av tidigare empiri har flertalet olika modeller identifierats. Paneldata, 
som den här studien använder sig av, kan skattas med både random effects (hädanefter 
RE) - såväl som fixed effects-modellen (hädanefter FE) (Greene, 2008, s. 183). Alla bolag 
i vårt sampel är e-handelsbolag så sett ur ett branschperspektiv är de identiska. Vi ämnar 
undersöka hur skuldsättningen påverkar lönsamheten för just denna urvalsgrupp. Vid 
behandling av paneldata är det viktigt att se hur variablerna samverkar, detta för att 
urskilja om några företagsspecifika och/eller tidsspecifika effekter påverkar resultatet 
(Park, 2011, s. 7). Vid användning av en FE-modell blir påverkan en del av 
interceptet.  Det innebär således att ett enskilt bolag får sitt egna intercept till skillnad från 
en RE-modell. I en RE-modell får bolaget i stället sin egen felterm (Park, 2011, s. 8).  
 
Bland tidigare forskning inom det rådande ämnet har bland annat Avci (2016, s. 24), 
Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 112) samt även Chadha och Sharma, (2015, s. 298) 
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använt sig av en fixed effects-modell (hädanefter FE) vid studerande av samband mellan 
lönsamheten och skuldsättning. För att ta reda på om en FE-modell eller en random 
effects-modell (hädanefter RE) är mest lämpad för rådande studie genomfördes ett 
hausman-test. Ett Hausman-test genomfördes även utav Yazdanfar och Öhman (2015a, 
s. 114), Chadha och Sharma (2015, s. 300) samt Avci (2016, s. 24). Nollhypotesen för 
Hausman-testet är att båda skattningsmetoderna är okej och att de därmed bör ge liknande 
koefficienter (Greene, 2008, s. 209). Den alternativa hypotesen är att FE-modellen är 
godkänd för användning och att RE-modellen inte fullgör kraven (Greene, 2008, s. 209). 
Hausman-testet visade på att nollhypotesen, med en signifikansnivå på 1 % kunde 
förkastas, vilket innebär att FE-modellen bör användas medan RE-modellen inte bör 
användas för undersökning av rådande studies frågeställning.  
 
5.9 REGRESSIONSDIAGNOSTIK 
Vid användning av en linjär regression är det viktigt att vissa antaganden är uppfyllda, 
detta för att kunna dra slutsatser vid analys av det skattade resultatet (Greene, 2008, s 44). 
För att uppnå ett så bra resultat som möjligt krävs det därmed att modellerna justeras, 
detta för att minimera risken för att regressionen påvisar ett snedvridet resultat. 
Förekomsten av multikollinearitet, heteroskedasticitet och seriell korrelation kommer 
modellen därför att testas för. Genom att göra ett Variance Inflation Factor-test 
(hädanefter VIF) testas modellen för multikollinearitet. För att att reda på hur 
förekomsten av heteroskedasticitet ser ut används kommandot estat hettest. För att 
slutligen även studera om det råder seriell korrelation används kommandot xtserial. 
Följande antaganden kommer presenteras ingående här nedan, detta för att öka studiens 
transparens samt replikerbarhet.  
 
5.9.1 MULTIKOLLINEARITET 
Studenmund (2014, s. 103) förklarar att när en förklarande variabel har en perfekt linjär 
korrelation med någon av de andra oberoende variablerna uppstår kollinearitet. Med 
andra ord innebär detta att de två variablerna med perfekt linjär korrelation egentligen är 
identiska, därmed att de ämnar förklara samma sak. Eftersom dessa variabler är en exakt 
replika av den andra, och därmed rör sig likartat, kommer OLS-regressionen ej kunna 
särskilja de två från varandra (Studenmund, 2014, s. 103). Om mer än två förklarande 
variabler omfattas av en perfekt kollinearitet kallas fenomenet istället för perfekt 
mulikollinariet. Vidare kan detta även uppstå om summan av två variabler är lika med en 
tredje variabel. Körner och Wahlgren (2015, s. 181) menar att om de oberoende 
variablerna omfattas av hög korrelation kommer resultaten från regressionsmodellen vara 
mindre tillförlitliga. Ifall en modell skulle råka ut för detta problem löses det enkelt genom 
att utesluta den ena variabeln (Studenmund, 2014, s. 103).  
 
En korrelationsmatris kan användas som indikator för eventuell multikollinearitet 
(Studenmund, 2014, s. 258 - 259).  Dock kan matrisen ge vilseledande resultat i och med 
att den endast undersöker hur två variabler samvarierar. Därmed kan två variabler till 
synes ha låg samvariation, trots att de tillsammans har en hög förklaringsgrad på en tredje 
variabel som inte går att urskilja genom korrelationsmatrisen. Därför väljer författarna till 
denna studie att komplettera matrisen genom ett VIF-test. Perfekt linjär kollinearitet 
påträffas ytterst sällan, medan någon form av kollinearitet alltid förekommer. Därmed 
menar Studenmund (2014, s. 271) att det istället blir av intresse att utröna till vilken grad 
detta inträffar. Detta kan göras genom VIF-testet, vilken ämnar redogöra till vilken grad 
en oberoende variabel förklaras av övriga variabler i modellen (Studenmund, 2014, s. 
273; Baum, 2006, s. 85). Ett högre VIF-värde indikerar att multikollinearitet i större 
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utsträckning genererat en högre varians av koefficienten (Studenmund, 2014, s. 273). I 
enlighet med Studenmunds (2014) och Baums (2006) rekommendation för mätandet av 
multikollinearitet har VIF-tester utförts. Samtliga VIF-tester visade på värden kring 1, 
vilket indikerade att det inte råder multikollinearitet (se tabell 8).  
 
5.9.2 HETEROSKEDASTICITET 
Vid genomförande av en regressionsanalys kan heteroskedasticitet uppstå, det innebär i 
korthet att variansen hos feltermerna inte är konstant (Studenmund, 2014, s. 102 - 103). 
Det vill säga att när värdet på en oberoende variabel ökar, så minskar eller ökar den 
oförklarade variationen i den beroende variabeln likaså. Om spridningen är jämn råder 
motsatsen, nämligen homoskedasticitet. Greene (2008, s. 178) förklarar att ett av de 
vanligaste skälen till att heteroskedasticitet uppstår är att man utelämnat en variabel som 
påverkar den beroende variabeln. Det är därför viktigt att detta inte uppstår eftersom det 
då skulle innebära att en viktig variabel är utelämnad vilket således kan leda till felaktiga 
resultat.  
 
För att undersöka om heteroskedasticitet påträffas för modellen skattas först en 
multivariat linjär regression utan några justeringar. Sedan testade vi för 
heteroskedasticitet genom ett estat hettest. Testet utför tre versioner av Breusch-Pagan / 
Cook-Weisberg-test för heteroskedasticitet. Öner (2016, s. 70) genomförde både ett 
Breusch-Pagan-test samt ett Cook-Weisberg-test för sina modeller genom vilka han 
undersökte hur kassaflödescykeln samverkade med lönsamheten. Alla tre versioner av 
detta test lägger fram bevis mot nollhypotesen. Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-testet är 
en regression av de kvadrerade residualerna, och har nollhypotesen att alla residualer har 
samma varians (Baum, 2006, s. 145). I och med genomförandet av testet upptäcktes att 
nollhypotesen, konstant varians, kunde förkastas vilket innebar att heteroskedasticitet 
kunde påträffas i våra modeller. För att justera för detta användes klusterjusterande 
standardfel (robusta) vilket korrigerar för både heteroskedasticitet samt eventuell seriell 
korrelation, detta då modellen därmed tar hänsyn till att det återfinns kluster i datat. 
 
5.9.3 SERIELL KORRELATION 
Den seriella korrelationen förklarar förhållandet mellan en slumpterm och sig själv över 
tid (Studenmund, 2014, s. 322). Denna typ av korrelation visar sig när slumptermens nivå 
idag påverkar dess framtida nivå i ett repetitivt mönster. Det man därmed ämnar förklara 
är på vilket sätt variabeln ändras, eller likväl icke ändras, över en specifik tidsperiod 
(Studenmund, 2014, s. 324). Detta innebär att korrelationen förekommer mer frekvent 
beträffande tidsseriedata, i och med målet att se förändring över tid. Konsekvenserna av 
en seriell korrelation är att uppskattningens standardavvikelse tenderar att bli högre, 
därmed ökar följaktligen sannolikheten för att variabeln inte är densamma som dess sanna 
värde (Studenmund, 2014, s. 331). 
 
För att mäta den seriella korrelationen kan forskaren använda sig av ett Durbin Watson-
test (Studenmund, 2014, s. 333), där korrelationen antingen bestäms som positiv eller 
negativ. Dock lämpar sig inte Durbin-Watson testet när studien använder sig av paneldata, 
vilket aktuell studie ämnar göra. I stället används ett Wooldridge-test, vilket är anpassade 
för paneldatastudier (Wooldridge, 2002). För att genomföra ett Wooldridge-test och 
därmed testa antagandet om det råder seriell korrelation har kommandot xtserial använts. 
Genom att skatta residualerna och därefter göra en regression med residual som beroende 
variabel och tidsförskjuten residual som förklarande variabel har seriell korrelation 
undersökts. Vid genomförande av skattningen visade det sig att lutningskoefficienten för 
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den tidsförskjutna residualen inte var signifikant. Efter genomförande av testet 
påträffades därmed seriell korrelation för total, kort- samt långfristig skuldsättning då 
nollhypotesen om att ingen seriell korrelation förekommer kunde förkastas. Som tidigare 
nämnts har klusterjusterande standardfel (robusta) använts för att justera för både 
heteroskedasticitet och seriell korrelation, justeringen gör felen robusta och tar hänsyn till 
att det finns kluster i datat. 
 
5.9.4 F-TEST 
En viktig del vid hypotesprövning är att se huruvida regressionsmodellen är signifikant 
(Greene, 2012, s. 166). För att ta reda på om modellen är signifikant använder vi ett F-
test, detta test visar på om den förklarande variabeln hjälper till att förklara den beroende 
variabeln. Enligt Studenmund (2014, s. 165) är F-test en omvandling av hypotetiska 
värden i regressionen för att på så sätt veta vad som skulle hända om modellen var gjord 
så att den skulle samtycka med nollhypotesen. Genom att dividera kvadratsumman av 
regressionen och antalet frihetsgrader med medelvärdet av samtliga kvadrerade residualer 
formuleras enligt Moore er al. (2011, s. 598) ekvationen för F-testet.   
 
5.10 KRITIK MOT PRAKTISK METOD 
Vi har endast gjort stickprov av variablerna vilket innebär att alla observationer inte är 
kontrollerade. Detta kan eventuellt medföra att resultaten blir felaktiga, vilket således kan 
innebära att felaktiga slutsatser dras. På grund av tidsramen har det inte varit möjligt att 
genomföra kontroll för varje observation, vi har därför förlitat oss på att databasen 
Retriever förmedlat sanningsenliga nyckeltal. En annan del som är viktig att kritisera är 
valet av variabeln ålder, vilken har mätts genom att använda startdatum för inbetalning 
av moms. Eftersom det är e-handelsbolag som är inkluderade i urvalet kan det hända att 
vissa bolag bedrivit annan verksamhet tidigare för att sedan ändra inriktning. Ålder finns 
dock med som förklarande variabel då vi med stöd i tidigare forskning finner den som en 
intressant och ändock viktig del vid förklaring av samband med lönsamhet. Vidare 
kommer det här nedan även argumenteras för den rådande kausalitetsriktningen som 
antagits för studien. 
 
5.10.1 OMVÄND KAUSALITET  
Det kan till viss mån även argumenteras för en omvänd kausalitet mellan 
skuldsättningsgradens inverkan på lönsamhet, detta i och med att flertalet tidigare studier 
undersökt motsatsen. Alipour et al. (2015), Chaklader och Chawla (2016), Delicado 
Texeira och Melo Parreira (2015), Shah (2012), Serrasquiro och Caetano (2015), Mugoša 
(2015), samt Mukherjee och Mahakud (2012) är några exempel på studier som istället 
undersökt lönsamhetens påverkan på skuldsättningsgraden. Vidare har det även tidigare 
nämnts att pecking order-teorin argumenterar för att företagets lönsamhet är det som 
påverkar dess skuldsättningsgrad, vilket antyder en omvänd kausalitet. Nedan presenteras 
tidigare empiri som använder skuldsättningsgrad som beroende variabel och lönsamheten 
som den oberoende variabeln. Detta är av intresse eftersom de råder så pass delade 
meningar om vad som är den egentliga kausalitetsriktningen, och därmed som något så 
pass väsentligt vilket därmed inte bör ignoreras. 
 
Alipour et al. (2015, s. 64) studerade mellan 327 och 412 iranska företag i perioden 2003 
till 2007. Studien ämnar redogöra för de bestämmande faktorerna gällande företags 
kapitalstruktur, med räntabilitet på totalt kapital som en förklarande variabel och 
skuldsättningsgrad som beroende variabel. De fann att avkastning på totalt kapital och 
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skuldsättningsgrad är signifikant negativt korrelerade, och yrkar på att de studerade 
iranska företagens val av finansiering stödjer pecking order-teorin (2015, s. 73). 
 
Chaklader och Chawla (2016, s. 267) ämnar redogöra för determinanterna för företags 
val av kapitalstruktur. De undersökte företag listade på NSE CNX 500, mellan åren 2008 
- 2015 (Chaklader och Chawla, 2016, s. 267). I Chaklader och Chawlas (2016, s. 272) 
studie fann man ett positivt samband mellan avkastning på eget kapital och 
skuldsättningsgrad, och därmed påvisar pecking order-teorins innebörd för företagens 
kapitalstruktur. 
 
Delicado Teixeira och Melo Parreira (2015, s. 125) studerade relationen mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet för de 500 största IT-företagen i Portugal baserat på 
årsredovisningar från 2006 till 2008. De definierar lönsamhet som räntabilitet på totalt 
kapital (2015, s. 123). Delicado Teixeira och Melo Parreira (2015, s. 128) fann ett 
signifikant negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. De studerade 
företagen föredrog att använda interna finansieringsmedel framför användandet av 
externa kapital, vilket konfirmerar pecking order-teorin.  
 
Shah (2012, s. 1851) fann likaså dem ett negativt signifikant samband mellan avkastning 
på totalt kapital och skuldsättningsgrad, men kunde ej påvisa ett signifikant samband 
mellan avkastning på eget kapital och skuldsättningsgrad. De baserade studien på 28 
Pakistanska leasingföretag under perioden 2003 - 2008, och kunde genom empiri påvisa 
att dessa företag i första hand finansieras av interna resurser, därmed i linje med pecking 
order-teorin. Serrasquiro och Caetano (2015) jämförde huruvida pecking order-teorin 
eller trade off-teorin bättre förklarade företagens val av kapitalstruktur. Urvalet bestod av 
portugisiska företag mellan åren 1998 och 2005. De fann negativa samband mellan 
resultat före ränta och skatt (EBIT) och skuldsättningsgrad (2015, s. 460), vilket därmed 
gav stöd för pecking order-teorin. 
 
Mugoša (2015, s. 83) studerade 921 västerländska företag mellan 2003 och 2010 för att 
se kapitalstrukturens relation till lönsamhet, med den sistnämnda definierad som 
EBITDA i förhållande till totala tillgångar. Hennes empiri visar likväl pecking order-
teorins relevans för redogörelsen för företags finansieringsstrategier. Hon finner en 
signifikant och negativ korrelation mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad (2015, s. 
91). Mukherjee och Mahakud (2012, s. 41) utförde en studie på indiska 
tillverkningsföretag mellan 1993 till 2008 med syftet att se om pecking order-teorin och 
trade off-teorin simultant förklarar företags kapitalstruktur. En av de förklarande 
variablerna var avkastning på totalt kapital, i.e. lönsamhet, för vilken de fann en negativ 
korrelation till företagens skuldsättningsgrad. Detta tyder likaså på att lönsamhet och 
skuldsättningsgrad förklaras bäst genom pecking order-teorin. 
 
Dessa ovannämnda studier tyder därmed på att eventuell omvänd kausalitet kan 
förekomma till skillnad från den aktuella studiens tro, det vill säga att 
skuldsättningsgraden påverkar ett företags lönsamhet. Detta är något författarna är 
medvetna om, men inte kommer lägga någon större tyngd vid då det även finns 
tillförlitliga källor för den kausalitetsriktning studien ämnar undersöka. Genom att även 
skatta modeller med en tidsförskjuten skuldsättningsgrad kan man komma runt problemet 
beträffande omvänd kausalitet. Detta genom att ställa de oberoende variablerna total, 
kortfristig- samt långfristig skuldsättning från föregående år mot årets lönsamhet. 
Bartoloni (2013, s. 121) undersökte kausaliteten mellan skuldsättningsgrad och 
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lönsamhet, och fann därmed genom en tidsförskjutning (eng. lag) att en omvänd 
kausalitet mellan dessa ej var trovärdig. Hon fann på så sätt att lönsamheten ej påverkade 
skuldsättningsgraden, utan tvärtom, vilket är i linje med denna studies synsätt. Den 
aktuella studien kommer därmed utföra liknande tidsförskjutna tester för att kringgå 
kausalitetsproblematiken.  
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6. EMPIRI 

I detta kapitel presenteras de resultat som erhållits från de genomförda statistiska 
testerna. Inledningsvis kommer den deskriptiva statistiken att presenteras, därefter 
förmedlas regressionsdiagnostiken. Avslutningsvis kommer en sammanfattning av 
resultatet samt hypotesprövningen att presenteras.  
 
6.1 DESKRIPTIV STATISTIK  
Urvalet och tillika data för denna studie består av 237 svenska aktiebolag verksamma 
inom segmentet elektronisk handel (hädanefter e-handel). Under den valda tidsperioden 
har det tillslut tillhandahållits totalt 795 observationer.  I tabell 4 återfinns den deskriptiva 
statistiken för studien. Från vänster anges variabel, enhet, antal observationer, 
medelvärde, standardavvikelse, minimum samt maximum för den valda beroende 
variabeln likväl som för samtliga förklarande samt oberoende variabler.    
 
Som tidigare nämnt i 5.4 databearbetning genomfördes en justering för de värden som 
återfanns utanför 1:a samt 99:e percentilen. 
 
TABELL 4. DESKRIPTIV STATISTIK   

Variabel Enhet Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

ROA % 795 6,47 31,92 -143,60 75,80 
Ålder år 795 9,75 8,77 1,00 39,00 
Storlek ln (oms) 795 10,61 1,56 2,64 15,36 
Likviditet  % 795 114,84 91,39 12,90 577,90 
CCC dagar 795 94,56 108,79 -78,46 586,65 
DA  % 795 62,00 23,98 0,11 99,00 
sDA  % 795 53,57 23,77 0,06 99,00 
lDA  % 795 8,52 14,63 0,00 8,03 

 
Det huvudsakliga syftet och frågeställningen för denna studie är att se hur 
skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten för svenska e-handelsbolag. Räntabilitet på 
totalt kapital (ROA) har använts som lönsamhetsmått och agerar även som beroende 
variabel. Medelvärdet för ROA har landat på 6,5 %, vilket ter sig relativt lågt i jämförelse 
med de tio största svenska handelsbolagen (Avanza, 2017). Anledningen till att måttet 
ligger i de nedre regionerna är för att vissa av företagen visar på ett negativt resultat, vilket 
således sänker medelvärdet. Spannet mellan företagens ROA ter sig ganska brett och är 
mellan minimumet -143,6 % och maximumet 75,8 %. Spannet visar på att urvalet speglar 
företag med mycket hög lönsamhet samt företag med en negativ lönsamhet.  
 
Medelvärdet för den totala skuldsättningen (DA) är 62 %, varav de kortfristiga skulderna 
(sDA) utgör cirka 90 % av de totala skulderna. Detta visar att studiens företag har en 
betydligt högre andel kortfristig skuldsättning än vad de har långfristig skuldsättning. 
Som synes i tabell 4 har DA en standardavvikelse på ungefär 23,97 %, vilket innebär att 
det skiljer sig en hel del företagen sinsemellan. Att det skiljer sig mellan företagens DA 
syns också vid närmare anblick av maximum och minimum, som ligger mellan 11,08 - 
99 %. Vidare landar medelvärdet för kortfristig skuldsättning (sDA) på 53,6 %, med ett 
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minimum på 5,6 % och maximum på 99 %. Slutligen landar medelvärdet för långfristig 
skuldsättning (lDA) på 8,5 % med ett minimum på 0 % och ett maximum på 80,28 %, 
även här ser vi att spridningen mellan de olika bolagen är stor.  
 
Stora spann mellan minimum och maximum kan även identifieras för de utvalda 
kontrollvariablerna. Ett av de största spannen återges av kassalikviditeten, för vilken ett 
minimum på 12,9 % och ett maximum på 577,9 % går att finna. Medelvärdet för 
likviditeten i bolagen är 114,8 %. Det visar på att samtliga bolag har en relativt god 
kassalikviditet. Det största spannet mellan minimum och maximum återges av 
kassaflödescykeln (CCC), där vi ser att de bolaget med den absolut kortaste CCC har -
78,46 dagar, medan det bolaget med längst CCC har 586,65 dagar. Det innebär att det 
således skiljer sig mer än ett år mellan dessa två bolagens kassaflödescykel. En anledning 
till den negativa kassaflödescykeln kan exempelvis vara stora poster med 
leverantörsskulder. I motsats till den negativa CCC kan den väldigt långa CCC bero på 
att företaget i stället har stora poster med varulager. Den vanligaste kontrollvariabeln är 
som bekant storlek, för vilken vi mätt som den naturliga logaritmen av nettoomsättningen. 
Har kan vi se att spannet för storleken ligger mellan 2,64 - 15,36. Även här skiljer det sig 
ganska mycket mellan bolagen i studiens urval. Den sista variabeln som används är ålder, 
för de 237 bolagen som ingår i studien kan vi se att medelåldern är relativt låg, nämligen 
9,75 år. Det allra yngsta bolaget är 1 år och det allra äldsta bolaget är 39 år, mätt i antal 
år sedan de registrerades för moms. Att det inte återfinns något bolag som är yngre än 1 
år beror på de avgränsningar som gjorts, där endast bolag med en omsättning över 10 
miljoner under 2015 inkluderats i urvalet.  
  
6.2 RESULTAT AV REGRESSIONSDIAGNOSTIKEN 
Nedan presenteras resultatet av regressionsdiagnostistiken, eftersom studien använder sig 
av en multipel linjär regression är det viktigt att antaganden om heteroskedasticitet, 
multikollinearitet samt seriell korrelation är bearbetade. 
 
6.2.1 F-TEST OCH FÖRKLARINGSGRAD  
Vid utförande av regressionerna återfinns f-testvärden för samtliga regressioner. 
Nollhypotesen (hädanefter 𝐻") för f-testet säger att någon av koefficienterna är skild från 
noll. Vid avläsning av tabell 5 kan man tydligt se att 𝐻"  för samtliga modeller kan 
förkastas på 1 % signifikansnivå, vilket innebär att regressionsmodellerna är signifikanta.  
 
TABELL 5. F-TEST 
F-Test Resultat P-värde F-Test laggad Resultat P-värde 
DA 11,89 0,000 DA 6,5 0,000 
sDA 8,73 0,000 sDA 6,41 0,000 
lDA 7,34 0,000 lDA 5,97 0,000 

 
Greene (2008, s. 34) förklarar att determinationskoefficienten, närmare bestämt 
förklaringsgraden antar ett värde mellan 0 % och 100 %. Detta värde beskriver hur mycket 
av variationen i en variabel kan beskriva variationen i en annan variabel. I tabell 6 
återfinns förklaringsgraden för de olika regressionerna. Förklaringsgraden för samtliga 
regressioner ligger i ett spann mellan 15 och 19 procent, vilket ter sig relativt bra. 
Regressionerna från tidigare forskning inom ämnet har visat på en förklaringsgrad mellan 
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19 - 25 % vilket är i linje med vår studie (Foo et al., 2015, s. 376; Simerly och Li, 2000, 
s. 44). 
 
TABELL 6. FÖRKLARINGSGRAD 
  DA sDA lDA 

Förklaringsgrad 18,54% 16,62% 15,01% 
Förklaringsgrad laggad 18,89% 17,79% 16,96% 

 
6.2.2 HETEROSKEDASTICITET 
Under kapitel 5.8 regressionsdiagnostik presenterades att tester beträffande 
heteroskedasticitet genomförts. I tabell 7 presenteras därför resultatet av det genomförda 
Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-testet för heteroskedasticitet.  
 
TABELL 7. BREUSCH-PAGAN / COOK-WEISBERG 
   
  Ho: Konstant varians       
  Variabler: Passande värden för ROA     
            
  chi2(1) = 52,07       
  Prob > chi2 = 0,0000       

 
Efter att ha genomfört ett Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test påträffades ett högt 
chi2(1)-värde vilket har presenterats i tabell 7. Detta höga värde är något som enligt Baum 
(2006 s. 145) antyder på att det råder heteroskedasticitet. Att även Prob > chi2 är lika med 
0.000 innebär att nollhypotesen om konstant varians kan förkastas. Genom att förkasta 
nollhypotesen innebär det att modellen inte är homogen. I detta fall är bevisen mot 
nollhypotesen att variansen är heterogen, vilket innebär att det råder heteroskedasticitet. 
Genom att använda klusterjusterade standardfel (robusta) har justeringar för 
heteroskedasticitet gjorts. Detta genom att addera cluster-id i den befintliga modellen, 
vilket innebär att modellen därmed tar hänsyn till att det finns kluster i urvalet.  
 
6.2.3 MULTIKOLLINEARITET 
I nedanstående tabell återfinns en korrelationsmatris för samtliga förklarande variabler. I 
kapitel 5. praktisk metod presenterades fenomenet multikollinearitet vilket kan uppstå när 
korrelationen mellan variabler blir för hög. Genom att använda sig av en 
korrelationsmatris kan man därmed utreda om det finns tendenser till multikollinearitet.  
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TABELL 8. KORRELATIONSMATRIS   
Variabel Ålder Storlek Likviditet CCC DA sDA lDA 
Ålder 1             
Storlek 0,334 1           
Likviditet 0,173 -0,087 1         
CCC 0,233 -0,099 0,173 1       
DA -0,243 0,049 -0,593 -0,191 1     
sDA -0,248 0,135 -0,558 -0,336 0,803 1   
lDA 0,000 -0,141 -0,046 0,233 0,323 -0,301 1 

 

 
Generellt sett är korrelationen relativt låg mellan de förklarande variablerna. Den högsta 
korrelationen återfinns mellan kortfristig skuldsättning (sDA) och total skuldsättning 
(DA). En hög korrelation mellan dessa variabler kommer alltid gå att finna, oavsett om 
de är i separata modeller eller ej. Dock bör dessa ej tas med i samma modell i och med 
den höga korrelationen. För vår studie har tre olika regressioner utförts för att separera 
skuldsättningsmåtten. Eftersom tre olika regressioner utförs spelar det ingen roll hur 
korrelationen mellan DA, sDA samt lDA ser ut. Det som går att diskutera är huruvida det 
egentligen behövs flera modeller eftersom DA och sDA i stor utsträckning mäter samma 
sak. Vi har dock valt att göra tre olika modeller för att tydligt se hur de olika 
skuldsättningsmåtten samverkar med lönsamheten. Bortsett från DA, sDA samt lDA 
återfinns den högsta korrelationen mellan kassalikviditet (hädanefter Liq) och DA samt 
mellan Liq och sDA. Att korrelationen är hög innebär som tidigare nämnt att det därmed 
kan föreligga multikollinearitet, därför genomförs VIF-tester för samtliga regressioner. 
Detta för att således kontrollera hur robusta resultaten är. 
 
TABELL 9. VIF-VÄRDEN 
 
Variabel VIF DA VIF sDA VIF lDA 
DA 1,6     
sDA   1,65   
lDA     1,27 
Likviditet 1,55 1,47 1,21 
Ålder 1,31 1,31 1,19 
Storlek 1,2 1,21 1,09 
CCC 1,12 1,19 1,09 
Medel VIF 1,36 1,37 1,17 

 

Variabel tidsförskjuten DA tidsförskjuten sDA tidsförskjuten lDA 
DA 0,860     
sDA   0,847   
lDA     0,802 
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För samtliga variabler återfinns VIF-värden under två, vilket går att utläsa i tabell 9. 
Enligt Djurfeldt och Barmark (2009, s. 114) indikerar ett VIF-värde över 2,5 på att det 
existerar multikollinearitet. Detta innebär således att multikollinearitet inte återfinns för 
någon av de tre regressionerna. Vidare innebär detta därmed att vi ej behöver justera våra 
regressionsmodeller för multikollinearitet.    
 
6.2.4 SERIELL KORRELATION 
Vid användning av en linjär regression är det viktigt att det inte råder någon seriell 
korrelation. För att ta reda på om det råder seriell korrelation används ett Wooldridge-
test. Genom att avläsa tabell 10 kan man tydligt se att Prob > F är lika med 0.000 för 
samtliga modeller, detta innebär att modellen har seriell korrelation då nollhypotesen kan 
förkastas på en 1 % signifikansnivå. För att justera för seriell korrelation används 
kommandot vce(cluster id), vilket gör felen robusta då hänsyn till att det finns kluster i 
datasetet tas. Genom att justera för seriell korrelation med hjälp av robusta standardfel 
påverkas inte resultatet av att det tidigare rådde seriell korrelation.  
 
TABELL 10. WOOLDRIDGE-TEST FÖR SERIELL KORRELATION  

Test DA     Teststatistika Sannolikhet   
Wooldridge-test för autokorrelation i paneldata       
Ho: ingen förstagrads autokorrelation   F(1, 158) = 22,528 Prob >  F =  0 
              
Test sDA     Teststatistika Sannolikhet   
Wooldridge-test för autokorrelation i paneldata       
Ho: ingen förstagrads autokorrelation   F(1, 158) = 23,027 Prob >  F =  0 
              
Test lDA     Teststatistika Sannolikhet   
Wooldridge-test för autokorrelation i paneldata       

Ho: ingen förstagrads autokorrelation   F(1, 158) = 22,528 Prob >  F =  0 
 
6.3 MULTIPLA REGRESSIONSMODELLEN 
I detta avsnitt presenteras resultatet av de multipla regressionsmodellerna som det 
redogörs för i avsnitt 5.7 multipla regressionsmodellen. Modellerna innehåller justering 
för heteroskedasticitet samt seriell korrelation, vilket också är presenterat i kapitel 5. Alla 
tre modellerna är fixed effects-modeller innehållande oberoende samt förklarande 
variabler. Inledningsvis kommer resultatet från regressionen i vilken total 
skuldsättningsgrad är inkluderad att presenteras. Därefter presenteras den regression där 
kortfristig skuldsättningsgrad inkorporerats och slutligen redogörs det för hur långfristig 
skuldsättningsgrad och lönsamhet har visat sig samverka. I tabell 11 återfinns samtliga 
koefficienter samt p-värden för de tre modellerna.  
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TABELL 11. MULTIPLA REGRESSIONSMODELLEN 
  Total skuldsättning Kortfristig skuldsättning Långfristig skuldsättning 

  Koefficient P - värde Koefficient P - värde Koefficient P - värde 

Intercept -83,083 0,018 -98,193 0,004 -118,032 0,001 

Ålder -2,689 0,020 -2,374 0,006 -2,442 0,005 

Storlek 12,580 0,000 12,907 0,000 12,674 0,000 

Likviditet 0,037 0,047 0,046 0,018 0,088 0,000 

Kassaflödescykel (CCC) 0,052 0,004 0,041 0,050 0,060 0,003 

Debt-to-Assets -43,336 0,000     

Short term Debt-to-Assets   -34,036 0,004   

Long term Debt-to-Assets     -22,180 0,045 

        

R^2  19 %  17 %  15 % 

F(5,184)  11,890  8,730  7,340 
 
 
6.3.1 TOTAL SKULDSÄTTNINGSGRAD 
Resultatet för regressionen där total skuldsättningsgrad (hädanefter DA) är inkluderad 
som oberoende variabel visar på att det finns ett positivt och signifikant samband mellan 
storlek och räntabilitet på totalt kapital (hädanefter ROA), detta på en 1 % signifikansnivå. 
Koefficienten för storlek indikerar att desto större bolagen är, sett till nettoomsättning, 
desto högre ROA förväntas dem att ha. Vidare visar modellen även på att det råder ett 
positivt och signifikant samband beträffande kassaflödescykeln (hädanefter CCC) och 
ROA. Det som därmed går att utläsa av tabell 11 är att om kassaflödescykeln ökar, då 
ökar även ROA. Företag med längre CCC kan därför räkna med en högre räntabilitet på 
totalt kapital. I motsats till dessa variabler råder det ett negativt och starkt signifikant 
samband mellan DA och ROA. Det vill säga att en högre skuldsättningsgrad för företagen 
ger en lägre lönsamhet. Gällande interceptet för regressionen kan man tydligt se att ROA 
skulle inta ett starkt negativt värde, i.e. -83,083, om samtliga oberoende variabler vore 
noll. 
 
6.3.2 KORTFRISTIG SKULDSÄTTNINGSGRAD 
I likhet med regressionen där DA är inkluderad återfinns det även här ett negativt och 
signifikant samband mellan kortfristig skuldsättning (hädanefter sDA) och ROA, även 
här kan man säkerställa resultatet på en 1 % signifikansnivå. Detta ger oss en bild av att 
högre sDA ger ett mindre lönsamt företag, sett till avkastning på totala tillgångar. En 
positiv och signifikant korrelation råder mellan CCC, likviditet, samt storlek och ROA. 
Vilket betyder att ett mer lönsamt e-handelsföretag har längre kassaflödescykel, högre 
kassalikviditet samt högre nettoomsättning. Även i den här regressionen återfinns ett 
negativt intercept för beroende variabel. Numera återfinns ROA som desto mer negativ, 
i.e. -98,193, för den kortfristiga skuldsättningsgraden. Den förklarande variabeln ålder 
har dock en signifikant och negativ korrelation med ROA. Därmed tenderar yngre e-
handelsbolag ha en högre avkastning på totalt kapital. 
 
6.3.3 LÅNGFRISTIG SKULDSÄTTNINGSGRAD 
Även den långfristiga skuldsättningsgraden (hädanefter lDA) visar på ett signifikant och 
negativt samband med ROA. Detta leder oss till antagandet om att en lägre lDA genererar 
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en högre lönsamhet. Vidare kan vi även här se att interceptet är negativt, samt att det har 
ökat ytterligare i jämförelse med de två tidigare regressionerna. I likhet med de två övriga 
modellerna råder det en signifikant och positiv korrelation mellan storlek, CCC samt 
likviditet på beroende variabeln lönsamhet. Detta tyder på att ett större företag, med en 
längre kassaflödescykel och med hög kassalikviditet skapar en högre lönsamhet. På 
samma sätt som tidigare återfinns det ett negativt och signifikant samband gällande ålder 
och ROA. Därmed visar även den här modellen på att äldre e-handelsbolag tenderar att 
ha lägre lönsamhet. 
 
6.4 MULTIPLA REGRESSIONSMODELLEN - TIDSFÖRSKJUTEN 

SKULDSÄTTNINGSGRAD 
I avsnitt 5.9 regressionsdiagnostik presenteras och beskrivs eventuell omvänd kausalitet 
mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. I detta avsnitt kommer vi därmed redogöra för 
det resultat som skattats med hjälp av att använda en tidsförskjuten skuldsättningsgrad i 
regressionerna. Detta för att råda bot på kausalitetsproblematiken. Det innebär att 
föregående års skuldsättningsgrad har ställts mot innevarande års lönsamhet i samtliga 
regressioner, ceteris paribus. Viktigt att poängtera är att observationerna därmed har 
minskat från 795 till 690 stycken. Detta i och med att lönsamheten för 2011 inte blir 
skattningsbar då endast data mellan åren 2011 och 2015 används. Detta innebär att den 
tidsförskjutna regressionsmodellen endast redogör för resultatet mellan åren 2012 och 
2015. I tabell 12 presenteras det resultat som skattats med inkludering av de laggade 
variablerna. 
 
TABELL 12. MULTIPLA REGRESSIONSMODELLEN – TIDSFÖRSKJUTEN 
DA, SDA SAMT LDA 
 Total skuldsättning Kortfristig skuldsättning Långfristig skuldsättning 

TIDSFÖRSKJUTEN Koefficient P - värde Koefficient P - värde Koefficient P - värde 

Intercept -154,219 0,000 -145,913 0,000 -144,517 0,000  

Ålder -1,580 0,075 -1,797 0,041 -1,782 0,040  

Storlek 13,408 0,001 13,494 0,001 14,281 0,001 

Likviditet 0,105 0,000 0,099 0,000 0,099 0,000 

Kassaflödescykel (CCC) 0,047 0,040 0,054 0,015 0,048 0,026 

Laggad Debt-to-Assets 28,003 0,058         

Laggad Short term Debt-to-Assets     19,768 0,175     

Laggad Long term Debt-to-Assets         12,311 0,228 

              

R^2   19%   18%   17% 

F(5,184)   6,50   6,41   5,97 
 
6.4.1 LAGGAD TOTAL SKULDSÄTTNINGSGRAD 
I motsats till tidigare presenterade resultat visar den tidsförskjutna skuldsättningsgraden 
ett positivt, men icke signifikant samband med räntabiliteten på totalt kapital. Det innebär 
att en högre skuldsättningsgrad förra året indikerar på ett högre resultat för innevarande 
år. Beträffande storlek och lönsamhet påträffades ett positivt och signifikant 
resultat.  Även här har större företag högre lönsamhet än vad de mindre e-
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handelsföretagen har. Ålder visade sig vara i likhet med de tidigare regressionerna, i vilka 
ett negativt samband påvisades. Det innebär att desto äldre företagen är desto lägre är 
deras lönsamhet, dock var resultatet inte signifikanta. Både kassalikviditet och 
kassaflödescykeln har ett positivt och signifikant samband med ROA. Vidare har de båda 
kontrollvariablerna relativt låga koefficienter, men resultatet visar ändå på att en längre 
CCC ger högre lönsamhet, och en högre likviditet likaså.  
 
6.4.2 LAGGAD KORTFRISTIG SKULDSÄTTNINGSGRAD 
Samtliga förklarande variabler visade på ett signifikant samband med räntabilitet på totalt 
kapital. Beträffande variabeln tidsförskjuten kortfristig skuldsättning kan inte ett 
signifikant samband urskiljas, dock visar koefficienten på ett positivt samband mellan 
ROA och tidsförskjuten kortfristig skuldsättning. Detta är i motsats till vad den icke 
tidsförskjutna variabeln påvisade. Det innebär att tendenserna visar på att ju högre 
föregående års kortfristiga lån är, desto högre lönsamhet kan förväntas under innevarande 
år. Storlek, kassalikviditet samt CCC visade på ett positivt samband med lönsamheten. 
Detta samband tyder därmed på att större, mer likvida bolag eller företag med en längre 
kassaflödescykel tenderar att ha högre lönsamhet. Åldern på bolagen visade i motsats till 
tidigare nämnda variabler på ett negativt samband, vilket därmed kan tydas som att ju 
yngre bolagen är, desto högre lönsamhet bör de ha, mätt i räntabilitet på totalt kapital.  
 
6.4.3 LAGGAD LÅNGFRISTIG SKULDSÄTTNINGSGRAD 
Vid skattning av regressionsmodellen där tidsförskjuten långfristig skuldsättningsgrad 
var inkluderad som variabel återfanns ett positivt icke signifikant samband med 
lönsamheten. Vidare påvisades det även här att CCC, likviditet samt storlek har en positiv 
korrelation med lönsamheten. Dessa tre förklarande variabler hade ett signifikant 
samband med ROA. Även här visar det sig att äldre bolag tenderar att ha lägre lönsamhet, 
detta då det fanns ett negativt signifikant samband med beroende variabel.   
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7. ANALYS 

I detta kapitel kommer en analys av det presenterade resultatet att genomföras. En 
koppling mellan tidigare relevant forskning samt varje enskild variabel kommer att göras. 
Huvudfokuset under detta kapitel ligger på att analysera rådande frågeställning, 
nämligen hur skuldsättningsgraden och lönsamheten kan kopplas samman för de svenska 
elektroniska handelsbolagen. Detta med hjälp av de tidigare presenterade 
kontrollvariablerna.  
 
7.1 STATISTISKA FELKÄLLOR 
Val av oberoende variabler stöds av bland annat Avci (2016, s. 24), Abor (2005, s. 441 - 
442), Foo et al. (2015, s. 374 - 375), Simerly och Li (2000, s. 40 - 41) och Yazdanfar och 
Öhman (2015a, s. 106 - 107). Vid analys om hur de oberoende variablerna förklarar 
förändring av den beroende variabeln används vanligtvis den typen av förklaringsgrad 
som beskriver förhållandet inom de enskilda panelerna (Statalist, 2015). Den högsta 
förklaringsgraden återfinns i de regressioner där total skuldsättningsgrad är inkluderad 
som oberoende variabel. I denna regression når vi en förklaringsgrad på 18,54 %. I 
regressionen där tidsförskjuten total skuldsättningsgrad är inkluderat återfinns en 
förklaringsgrad på 18,89 %. Förklaringsgraden för våra modeller är även i linje med 
tidigare forskning presenterad av bland annat Foo et al. (2015, s. 376) samt Simerly och 
Li (2000, s. 44) vilka hade förklaringsgrader mellan 19 - 25 %.  Då det enligt författarnas 
vetskap inte finns någon tidigare forskning som inkluderar exakt de variabler som våra 
modeller gör är det svårt att jämföra de olika förklaringsgraderna. Förklaringsgraden för 
de tre regressionsmodellerna ligger mellan 15,01 - 18,54 % och samtliga tester har varit 
signifikanta på en 5 % signifikansnivå. Värt att tillägga är dock att vid inkludering av de 
tidsförskjutna skuldsättningsgraderna återfanns inga signifikanta samband. Enligt Körner 
och Wahlgren (2015, s. 127) kan vi trots den låga förklaringsgraden ändå dra viktiga 
slutsatser om hur förändringar i de olika variablerna kan tänkas påverka lönsamheten, 
detta eftersom alla samband var signifikanta.  
 
Då vi utgått från de bolag som hade en årlig nettoomsättning på minst tio miljoner kronor 
under 2015, har bolag som eventuellt satts i konkurs innan detta år, samt bolag med en 
omsättning under tio miljoner under året helt uteslutits från vår studie. Detta är något som 
potentiellt kan innebära ett snedvridet resultat. Det innebär att bolag med låg omsättning 
under 2015 exkluderats trots att de kanske haft en högre omsättning tidigare år. Varken 
bolag som gått i konkurs eller bolag där omsättningen tillfälligt gått ner har inkluderats i 
studien. Denna avgränsning är såklart något som man kan se över vid eventuella framtida 
studier. En utvidgning av avgränsningarna skulle möjliggöra en större population samt 
fler observationer. Vid tillämpning av en kvantitativ forskningsansats kan en 
överhängande risk nämligen vara att för få observationer används vid hypotesprövningen 
(Dahmström, 2005, s. 240). Vårt urval utgörs av 795 observationer vilket dock ter sig bra 
enligt centrala gränsvärdessatsen (Dahmström, 2005, s. 240) 
 
7.2 ANALYS AV OBEROENDE VARIABLER  
Hypotesprövning har genomförts för att besvara den rådande frågeställningen. I 
föregående kapitel presenteras empirin för de tester som genomförts. Som tidigare 
förklarats fungerar räntabilitet på totalt kapital som beroende variabel i samtliga 
statistiska modeller. Följaktligen har total skuldsättningsgrad, kortfristig skuldsättning 
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samt långfristig skuldsättningsgrad fungerat som oberoende variabler. Dessa tre variabler 
inkluderas dock inte i samma modell, utan varje variabel återfinns i en egen modell. För 
att komma runt den kausalitetsproblematik som finns inom ämnet, vilket redogörs för i 
5.10 omvänd kausalitet, har även tre tidsförskjutna modeller utförts. Nedan kommer en 
djupare analys av de oberoende variablerna att presenteras. Avslutningsvis kommer även 
de variabler som fungerat som kontrollvariabler att analyseras.  
 
7.2.1 TOTAL SKULDSÄTTNINGSGRAD - DA 
Att interceptet är negativt för samtliga statistiska modeller visar på att givet att samtliga 
oberoende samt förklarande variabler är noll, kommer räntabiliteten på totalt kapital att 
vara kraftigt negativ. Att interceptet för lönsamheten är negativ tyder på att i 
uppstartsfasen av ett e-handelsbolag krävs det enorma resurser vilket innebär att ett 
negativt resultat är att vänta under den första perioden. Den totala skuldsättningsgraden 
för svenska e-handelsbolag har påvisats ha en signifikant och negativ korrelation med 
räntabilitet på totalt kapital i den multipla FE-modell som legat till grund för denna studie. 
På 1 % signifikansnivå har det negativa sambandet mellan total skuldsättningsgrad och 
lönsamhet säkerställts. Detta är i enlighet med Qureshi och Yousaf (2014, s. 32), vilka 
likväl fann ett negativt samband på 1 % signifikansnivå. Detta negativa samband 
indikerar därmed att företag som minskar dess totala skulder som följd blir mer 
lönsamma. En negativ korrelation mellan DA och lönsamhet har påträffats i flertalet 
tidigare forskningsstudier (Hossain och Dao Xuan, 2016 s. 87; Yazdanfar och Öhman, 
2015a, s. 111; Qureshi och Yousaf, 2014, s. 32). 
 
Simerly och Li (2000, s. 44), Gill et al. (2011, s. 9), Abor (2005, s. 443) samt Avci (2016, 
s. 25) fann till skillnad från denna studie ett signifikant och positivt samband mellan total 
skuldsättningsgrad och lönsamhet. Den förstnämnda studien är baserad på amerikanska 
företag inom olika industrier (Simerly och Li, 2000, s. 40), medan Abors studie (2005, s. 
441) berör bolag listade på Ghana Stock Exchange. Den sistnämnda studien utförd av 
Avci (2016, s. 23) är utförd på turkiska industriföretag. Eftersom studierna utförda av 
Simerly och Li (2000, s. 40) och Avci (2016, s. 23) har industribolag som underlag kan 
det argumenteras att dessa bolag är av annan karaktär än de e-handelsföretag som utgör 
vårt urval. Exempelvis har industriföretag en generellt lägre nivå av kortfristiga skulder 
än vad den aktuella studiens bolag visats sig ha, vilken var ungefär 54 % (se Tabell 4). 
Gill et al. (2011, s. 8) fann att amerikanska tillverkningsföretag i genomsnitt hade 21 % 
sDA, 28.1% lDA samt 49.1 % DA i förhållande till totala tillgångar. De svenska e-
handelsbolagen har en sDA på 54 %, en lDA på 8 % och därmed en DA på 62 % av totala 
tillgångar (Retriever, 2017). I och med detta ter det sig att både de tillverkande 
industriföretagen samt de svenska e-handelsbolagen har likartade nivåer av total 
skuldsättningsgrad, och att detta därmed ej kan tänkas förklara det diametrala resultat som 
påvisats. Dock kan skillnader ses beträffande sDA och lDA då dessa utgör ungefär hälften 
av DA för de amerikanska tillverkningsföretagen, medan en klar majoritet är sDA av DA 
för de svenska e-handelsbolagen. 
 
Vidare bör även tilläggas att Avci (2016, s. 22), Gill et al. (2011, s. 7), Abor (2005, s. 
442) samt Simerly och Li (2000, s. 42) använt en multipel regression, vilket är i enlighet 
med denna studie. Detta kan därmed inte heller tänkas vara anledningen till att 
ovannämnda studier funnit ett positivt samband, medan aktuell studie funnit det omvända. 
Hossain och Dao Xuan (2016, s. 82) samt Qureshi och Yousaf (2014, s. 30) använde sig 
likväl av en multipel regression när de undersökte de tio största kanadensiska gas- och 
oljebolagen. Qureshi och Yousaf (2014, s. 31) fann att de totala skulderna utgjorde 73.7 
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% av de totala tillgångarna för pakistanska företag, vilket skiljer sig märkbart gentemot 
de 62 % som utgjorde DA för svenska e-handelsbolag. Eftersom resultatet är likartat med 
Hossain och Dao Xuan (2016, s. 82) och Qureshi och Yousaf (2014, s. 30), men ej med 
Avci (2016, s. 22), Gill et al. (2011, s. 7), Abor (2005, s. 442) samt Simerly och Li (2000, 
s. 42), och ej kan anses förklaras av landstillhörighet, val av modell eller total 
skuldsättning gentemot totala tillgångar bör det rimligtvis föreligga något speciellt med 
e-handeln i sig. Möjligtvis kan en anledning vara att e-handeln endast utgör en liten del 
av den totala handeln och tvingas därför konkurrera på ett annat sätt än de tillverkande 
företag som övriga studier analyserat.   
 
Resultatet för studien ligger inte i linje med Modigliani och Millers (1958) 
irrelevansteorem, vilket således innebär att för de svenska e-handelsbolagen är val av 
kapitalstruktur av relevans. Detta i och med att teoremet antyder att ett företags värde är 
oberoende dess kapitalstruktur, men resultatet från föreliggande studie tyder som tidigare 
nämnt att en ökning av DA genererar minskad lönsamhet, vilket tyder på hög relevans. 
Däremot innebär detta att Modigliani och Millers (1963) reviderade teorem som 
argumenterar för kapitalstrukturens relevans rimligtvis är närmare sanningen beträffande 
svenska e-handelsföretag. Dock ansåg Modigliani och Miller (1963) att 
skuldsättningsgraden skulle uppgå till 100 % för att nå högsta möjliga lönsamhet, vilket 
inte är i linje med resultatet för denna studie. Vi finner istället att dessa bolag bör prioritera 
internt kapitalt framför externt kapital, och således få en lägre skuldsättningsgrad, vilket 
i sin tur leder till en högre lönsamhet. Detta talar för att pecking order-teorin (Myers och 
Majluf, 1984), som hävdar att företag prioriterar internt kapital framför externt kapital, 
därmed är applicerbar på de svenska e-handelsbolagen. Medelåldern för bolagen 
inkluderade i den här studien är tio år, det innebär således att de bör klassas som 
tillväxtbolag och inte bolag som redan nått mognadsfas. Som tillväxtbolag har man oftast 
inte samma resurser som äldre och större bolag, framförallt brukar skuldsättning kosta 
mer då mindre säkerhet kan ställas ut vilket även förklaras av trade off-teorins kostnad 
för konkurs. Detta är förmodligen också en av anledningarna till varför skuldsättning visat 
sig ha en negativ effekt på avkastningen på det totala kapitalet, i enlighet med pecking 
order-teorin.   
 
I motsats till den ursprungliga regressionsmodellen utan tidsförskjutning, har den 
tidsförskjutna totala skuldsättningsgraden visat på ett positivt men icke-signifikant 
samband med lönsamhet. Vi kan därmed ej statistiskt förkasta vår nollhypotes, således 
kan vi inte visa på något statistiskt säkerställt samband mellan tidsförskjuten total 
skuldsättningsgrad och lönsamhet. Trots den icke-signifikans som råder i och med p-
värdet 0,058, kan man utifrån koefficienten utreda ett eventuellt positivt samband mellan 
skuldsättningsgrad och lönsamhet. Att det råder tendenser till ett positivt samband är 
något som kan stödjas av agentteorin (Jensen och Meckling, 1976), i vilken det 
argumenteras för att ökad belåning även leder till högre motivation hos inflytelserika 
medarbetare som i sin tur kan generera en högre lönsamhet.  
 
Sammanfattningsvis utifrån analysen beträffande total skuldsättningsgrad och dess 
påverkan på svenska e-handelsbolags lönsamhet bör den närmast förklaras av pecking 
order-teorin (Myers och Majluf, 1984). Detta innebär därmed att de svenska e-
handelsföretagen bör sträva efter en så låg total skuldsättningsgrad som möjligt, vilken 
argumenteras sedermera öka lönsamheten. För att förstå varför detta är fallet måste en 
ytterligare studie utföras som ämnar förklara anledningen till detta, i och med att aktuell 
studie inte haft detta ändamål kan det endast spekuleras i varför det ter sig på detta sätt. 
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Det enda som kan sägas med säkerhet är att vid 1 % signifikansnivå har svenska e-
handelsbolag ett signifikant och negativt samband mellan total skuldsättningsgrad och 
lönsamheten, mätt i räntabilitet på totalt kapital. 
 
7.2.2 KORTFRISTIG SKULDSÄTTNINGSGRAD - SDA 
Som tidigare presenterats har total, kort- samt långfristig skuldsättningsgrad fungerat som 
oberoende variabler för att på så sätt besvara den rådande frågeställningen. Hur total 
skuldsättningsgrad korrelerar med lönsamheten presenterades i ovanstående stycke. Vid 
formulering av hypoteserna har vi efter genomgång av den tidigare forskningen kommit 
fram till att det råder dubbla meningar om hur kortfristig skuldsättning samverkar med 
lönsamheten. Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 111) samt Avci (2016, s. 25) återfann ett 
signifikant negativt samband mellan kortfristig skuldsättning och lönsamhet. I motsats till 
dessa forskningsartiklar fann dock Gill et al. (2011, s. 10) ett positivt signifikant samband 
mellan kortfristig skuldsättning och lönsamhet. Det innebär att sambanden från tidigare 
forskning tydligt avviker från varandra. Den ena sidan argumenterar för en högre 
skuldsättning medan den andra sidan påstår att företagen bör minska sin skuldsättning för 
att maximera lönsamheten.  
 
Resultatet visar att med 1 % signifikansnivå råder det ett negativt och signifikant samband 
mellan kortfristig skuldsättning och lönsamhet. Detta innebär att den nollhypotes som 
tidigare formulerats, att det inte råder något samband mellan dessa variabler, förkastas. 
Huruvida det råder ett samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet för olika typer av 
företag är något som det forskats flitigt på. Under kapitlet 3. teoretisk referensram 
presenteras tre frekvent återkommande samt välkända kapitalstruktursteorier, nämligen 
Miller och Modiglianis irrerelevans samt relevansteorem (1958; 1963), trade off-teorin 
(Myers, 1984) samt pecking order-teorin (Myers och Majluf, 1984). Utifrån det resultat 
som vår modell påvisat kan vi tydligt se att det finns ett samband mellan kortfristig 
skuldsättningsgrad och lönsamheten. Det innebär att Modigliani och Millers (1958) första 
teorem, i.e. kapitalstrukturens irrelevans med argumentation för 100 % skuldsättning, inte 
kan likställas med de svenska e-handelsföretagens optimala kapitalstruktur. Att den 
kortfristiga skuldsättningen påverkar lönsamheten är något som inte ter sig så konstigt, 
detta eftersom kortfristiga skulder i genomsnitt utgör 54 % av de totala tillgångarna för 
de bolag som är inkluderade i urvalet (Se tabell 4). Modigliani och Miller reviderade sitt 
första teorem och presenterade 1963 ett nytt teorem där de utvecklat det första 
irrelevansteoremet från år 1958. De presenterade i stället att det finns en relevans 
beträffande val av kapitalstruktur för företagen. Detta är något som även kan styrkas 
genom det resultat som påvisas i denna studie. Det signifikanta och negativa sambandet 
som visar på att en ökad kortfristig skuldsättning genererar låg lönsamhet är i linje med 
Myers och Majluf (1984) pecking order-teori, vilken beskriver att det finns ett negativt 
samband mellan skuldsättning och lönsamhet.  
 
Precis som för den tidsförskjutna regressionsmodellen som behandlade DA, finner vi 
inget signifikant förhållande mellan tidsförskjuten sDA och e-handelsföretagens 
räntabilitet på totalt kapital. Därmed kan vi ej förkasta nollhypotesen, och finner inget 
samband mellan dessa två variabler, vilket gör vidare kommentarer överflödiga. 
 
7.2.3 LÅNGFRISTIG SKULDSÄTTNINGSGRAD - LDA 
Statistiska modeller med både kort- och långfristig skuldsättning har formulerats, detta 
för att redogöra för hur de olika skuldsättningsmåtten samverkar med räntabiliteten på det 
totala kapitalet. Vid inkluderande av den oberoende variabeln långfristig skuldsättning 
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kunde ett negativt och signifikant samband med lönsamhet påvisas, detta på 1 % 
signifikansnivå. Således förkastas den tidigare presenterade nollhypotesen, i.e. det råder 
inget samband mellan lDA och ROA. Till skillnad från total- samt kortfristig 
skuldsättning återfinner vi en något lägre koefficient för långfristig skuldsättning, om än 
fortfarande en stark negativ korrelation. Korrelationskoefficienten visar att vid ökning av 
de långfristiga skulderna förändras resultatet mindre än vad det gör vid ökning av de totala 
eller kortfristiga skulderna. Som tidigare presenterats utgör de långfristiga skulderna 
minoritet av de totala skulderna för det urval som ligger till grund för studien vilket kan 
vara en faktor till den mindre påverkan lDA besitter för ROA. Flertalet forskare har 
studerat hur sambandet mellan den långfristiga skuldsättningsgraden och lönsamheten ser 
ut. Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 107), Foo et al. (2015, s. 276) samt Avci (2016, s 
25) kunde i sina studier påvisa att det fanns ett negativt signifikant samband mellan 
lönsamhet och långfristiga skulder. I motsats till det påvisade dock Gill et al. (2011, s. 
11) ett positivt och signifikant samband mellan långfristiga skulder och lönsamhet. 
Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 102), har precis som vi valt att studera svenska bolag, 
dock inom ett annat segment. Foo et al. (2015, s. 371) studerade olje- och gasbolag i 
Malaysia medens Avci (2016, s. 15) undersökte tillverkningsföretag i Istanbul.  
 
Att företag med högre avkastning löper lägre risk för konkurs är något som Fama och 
French (2002, s. 6) argumenterar för. Att en lägre skuldsättningsgrad skulle innebära 
högre lönsamhet är även något som är i linje med pecking order-teorin (Myers och Majluf, 
1984), detta eftersom resultatet visar på att företagen inom den svenska e-handeln bör 
välja internt kapital för att maximera sin avkastning på det totala kapitalet. En annan 
förklaring till det negativa sambandet mellan långfristig skuldsättning och avkastningen 
på totalt kapital kan vara att företag med god lönsamhet kan generera internt kapital och 
på så sätt betala av deras befintliga skulder. Det innebär således att ju högre 
skuldsättningen är ju mindre tordes lönsamheten vara. Det signifikanta sambandet tyder 
således på att Miller och Modiglianis (1958) irrelevansteorem inte kan appliceras på 
långfristig skuldsättning för de svenska e-handelsbolagen. 
 
Vid inkludering av den tidsförskjutna variabeln har det även i denna modell, precis som 
i den modell som använder sDA, inte påvisats något signifikant samband mellan 
tidsförskjuten lDA och ROA. Detta innebär att nollhypotesen ej kan förkastas, vilket 
således antyder att det inte finns något samband mellan långfristiga skulder och svenska 
e-handelsbolags lönsamhet i den tidsförskjutna regressionsmodellen. Att p-värdet inte var 
signifikant gör att vi därmed inte kan bevisa att det råder ett positivt samband mellan 
föregående års skuldsättning och innevarande års lönsamhet.  
 
7.3 ANALYS AV KONTROLLVARIABLER 
Som tidigare presenterats har ett flertal viktiga kontrollvariabler inkluderats i modellerna. 
Detta för att på bästa sätt beskriva vad förändringar i lönsamheten beror på. Nedan 
kommer därför en analys för de utvalda kontrollvariablerna, i.e. kassaflödescykel, storlek, 
ålder samt kassalikviditet, utföras. En djupare diskussion med koppling till välarbetade 
teorier samt tidigare forskning kommer härmed presenteras.  
 
Kassaflödescykeln: Varulager + kundfordringar - leverantörsskulder 
Beträffande korrelationen mellan kassaflödescykeln och lönsamhet kan ett positivt 
signifikant samband påvisas på 1 % signifikansnivå för de modeller som inkorporerat 
totala- och långfristiga skulder. Gällande den modell som innehåller de kortfristiga 
skulderna kan detta positiva och signifikanta samband endast säkerställas på 5 % 
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signifikansnivå. Detta positiva samband kan stödjas i flertalet tidigare studier (Malik och 
Bukhari, 2014, s. 144; Abuzayed, 2012, s. 167; Gill et al., 2010, s. 7). För de svenska e-
handelsbolagen innebär detta resultat alltså att en längre kassaflödescykel kommer gynna 
företagets lönsamhet. Följaktligen innebär detta att företagen bör sträva efter att ha varor 
längre i varulagret, öka sina kundfordringar samt minska leverantörsskulderna. Det 
positiva sambandet för kassaflödescykeln går därmed hand i hand med det negativa 
sambandet som finns mellan kortfristig skuldsättning och lönsamheten. Detta eftersom 
leverantörsskulderna utgör en del av den kortfristiga skuldsättningen.  
 
I motsats till det samband som vår studie påvisat fann Lyngstaadas och Berg (2016, s. 
302) samt Yazdanfar och Öhman (2014, s. 448) ett signifikant och negativt samband 
mellan kassaflödescykeln och ROA. Studierna har norska petroleum-företag, respektive 
svenska metall-, restaurang-, handels- och livsmedelsbolag som urvalsgrupper. Dessa 
företag kan argumenteras ha andra karaktärsdrag än de bolag som verkar inom e-
handelssektorn. Detta i och med att konsumenten ofta vill betala för varan efter denna 
infunnits sig i kundens ägo. För ett e-handelsföretag innebär detta att konsumenten i regel 
inte vill betala förrän varan kommit hem till denne, och därmed tvingas företaget ha längre 
kundfordringar än övriga branscher vilket också rimligtvis borde öka köpviljan hos 
konsumenten. Om en vara erbjuds till samma pris av företag A och B, men företag B 
erbjuder en längre tid för betalning bör konsumenten rationellt välja det sistnämnda 
företaget detta eftersom konsumenten då inte behöver ligga ute med egna pengar innan 
han eller hon bestämt sig för att behålla varan. Att företagen erbjuder en lång ångerrätt 
innebär också att både kundfordringar, och likaså även varulager ökar. Ett bra exempel 
på den långa ångerrätten är exempelvis den svenska e-handelsjätten Zalando (2017) vilka 
erbjuder 100 dagars fri retur.  
  
Vid inkludering av tidsförskjuten total, kort- samt långfristig skuldsättningsgrad kunde 
ett signifikant positivt samband mellan kassaflödescykeln och räntabilitet på totalt kapital 
påvisas. P-värdena visade på att sambandet var signifikant på en 5 % 
signifikansnivå.  Därmed gäller samma samband för både årlig skuldsättningsgrad samt 
för den tidsförskjutna skuldsättningsgraden, en längre kassaflödescykel har visat sig 
generera en högre lönsamhet.  
 
Storlek: naturliga logaritmen av omsättningen 
På 1 % signifikansnivå har storlek visats ha en positiv och signifikant korrelation till 
lönsamhet. Detta gäller för samtliga multipla regressionsmodeller, i.e. där total-, lång- 
samt kortfristiga skulder inkorporerats i modellen. Ett positivt och signifikant samband 
har återfunnits även i de modeller där skuldsättningsgraden tidsförskjutits med ett år, även 
här på 1 % signifikansnivå. Sambandet är i enlighet med majoriteten av tidigare utförda 
studier (Se Tabell 3), för att nämna några återfinns bland annat Abor (2005, s. 442), 
Chadha och Sharma (2015, s. 298), Yazdanfar och Öhman (2015a, s. 111), Simerly och 
Li (2000, s. 44) samt Qureshi och Yousaf (2014, s. 34). 
 
Våra statistiska modeller visar på att det finns ett positivt och signifikant samband mellan 
lönsamheten och storleken på företagen. Det innebär att större bolag, sett till omsättning 
har en högre avkastning på totala tillgångar. Kontrollvariabeln storlek är en variabel som 
vi har identifierat i flertalet tidigare studier där liknande frågeställning besvaras. Som 
storleksmått använde sig Yazdanfar och Öhman (2014, s. 145) precis som vi, den 
naturliga logaritmen av den årliga omsättningen. I likhet med de resultat som vi 
presenterat fann även Yazdanfar och Öhman (2014, s. 145) ett positivt och signifikant 
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samband mellan storleken och lönsamheten, detta då de undersökte svenska små och 
medelstora bolag inom olika industrier. 
 
E-handelns utvecklingsprocess kräver stora ekonomiska investeringar, framförallt i 
plattformen och inom logistiken (Kumar et al., 2012, s. 806). När konkurrensen på 
marknaden och utbudet hela tiden ökar kommer investeringar i logistik och 
teknikplattformen att göra skillnad för framtidens lönsamhet (Kumar et al., 2012, s. 806). 
Att större bolag har högre lönsamhet är något som förmodligen kan förklaras med hjälp 
av att de kan generera internt kapital för att på så sätt finansiera strukturomvandlingar och 
därmed bibehålla kunder samtidigt som de klarar av att locka till sig nya. Detta är även i 
linje med vad vi tidigare presenterat gällande skuldsättningsgraden och dess negativa 
inverkan på lönsamheten. Sambandet visade att bolag som kan generera internt kapital, 
kan på egen hand växa och på så sätt öka sin lönsamhet. Detta är även något som är i linje 
med pecking order-teorin, där Myers och Majluf (1984) argumenterar för att företag hellre 
finansieras med sitt egna kapital före dem tar in extern finansiering.  
 
Jermias (2008, s. 81) och Goddard et al. (2005, s. 1277) fann, i motsats till övrig forskning 
samt resultatet från denna studie, att storlek hade en signifikant och negativ påverkan på 
lönsamhet. Den förstnämnda studien definierade lönsamhet som logaritmen av 
marknadsvärdet dividerat med det bokförda värdet av tillgångarna, samt storlek som 
logaritmen av totala tillgångar. Denna definition borde rimligtvis inte ha något annat 
utfall eftersom storlek även agerar som nämnare i definitionen av lönsamhet. Därmed 
innebär detta att ett större bolag, mätt i totala tillgångar, kommer ha en minskad lönsamhet 
i och med Jermias (2008) definition. Nämnd studie är den enda studien av de vi kommit 
över som påträffats med en likartad definition. Goddard et al. (2005, s. 1272) definierade 
å andra sidan lönsamhet som räntabilitet på totalt kapital, samt storlek som den naturliga 
logaritmen av totala tillgångar. Den sistnämnda studiens definitioner kan därmed närmare 
likställas med aktuell studie. En förklaring till det påträffade negativa sambandet, vilket 
skiljer sig från vårt resultat, kan eventuellt vara att de tillverkande företagen som låg till 
grund för Goddard et al. (2005) studie är väsentligt mycket större än de svenska e-
handelsbolagen. I och med detta kan dessa tillverkningsföretag stöta på hinder från 
tillsynsmyndigheter som ämnar förhindra monopolbildning, och därmed gör att en 
storleksökning skulle innebära minskad lönsamhet. 
 
Ålder: antal år sedan momsregistrering 
Något som är mycket intressant med utfallet av vår studie är att ålder och lönsamhet är 
signifikant och negativt korrelerade med varandra, detta på 1 % signifikansnivå för 
samtliga tre regressionsmodeller. Detta tyder på att ju äldre bolagen blir, desto sämre 
lönsamhet genererar dem.  
 
Efter genomgång av tidigare forskningsstudier inom ämnet återfinns både negativa och 
positiva samband mellan ålder och lönsamhet. Yazdanfar och Öhman (2014, s. 448) samt 
Cole (2013, s. 799) fann ett negativt och signifikant samband. I motsats till det negativa 
sambandet fann bland annat Chadha och Sharma (2015, s. 300) samt Nunes et al. (2009, 
s. 703) ett signifikant och positivt samband. Yazdanfar och Öhman (2014, s. 442) utförde 
sin studie på svenska bolag, vilket även den här studien gör. Urvalet är relativt likartat, 
detta eftersom Yazdanfar och Öhman (2014, s. 442) undersökte små och medelstora 
bolag, dock inte inom e-handel. I vår studie är ålder definierat som antal år bolagen varit 
momspliktiga, Yazdanfar och Öhman (2014, s. 447) beskriver i sin studie att det negativa 
sambandet kan förklaras av att företagen nått en mognadsfas. Medelåldern för de bolag 
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som är inkluderade i studien är cirka tio år vilket ter sig relativt ungt. Det negativa 
sambandet för den här studien kan därmed inte riktigt förklaras av att bolagen nått en 
mognadsfas och att de därmed avtar i lönsamhet ju äldre de blir.  
 
Idag erbjuds det ett stort utbud av prisjämförelsesajter. Urvalet av denna studie utgörs av 
e-handelsbolag vilka agerar på en marknad som är relativt högt prispressad. Det negativa 
sambandet mellan ålder och lönsamhet kan därmed eventuellt förklaras av att nya aktörer 
ständigt kommer in på marknaden vilket innebär att företagen mister kunder samtidigt 
som de tvingas sänka sina priser. En annan förklaring till det negativa sambandet kan vara 
att det inte alltid är bra att vara först på en marknad, nya och yngre bolag kan se och lära 
från de som verkat inom e-handeln under en längre period. Det gör att de enklare kan lära 
sig av de misstagen som eventuellt kostat de mer etablerade företagen mycket pengar.  
 
Ålder visar sig ha ett icke-signifikant samband med ROA när tidsförskjuten total 
skuldsättningsgrad inkluderats i modellen, vilket innebär att nollhypotesen ej kan 
förkastas. Det innebär att det inte går att bevisa något samband mellan ålder och 
lönsamhet. Koefficienten var trots allt fortfarande negativ, vilket tyder på att yngre bolag 
har högre lönsamhet vilket även den icke tidsförskjutna modellen visade på. Beträffande 
den tidsförskjutna regressionsmodellen som behandlar de långfristiga skulderna har 
liknande resultat funnits som i den modell som fokuserar på de kortfristiga skulderna. Det 
vill säga att även i denna modell har variabeln ålder visat sig ha ett negativt och signifikant 
samband med lönsamhet.  
 
Kassalikviditet 
För den modell som redogör för långfristig skuldsättning återfinns ett positivt och 
signifikant samband på 1 % signifikansnivå. Beträffande total- och kortfristig 
skuldsättning kan det positiva sambandet endast säkerställas på 5 % signifikansnivå. 
Samma positiva och signifikanta korrelation beträffande kassalikviditet och lönsamhet 
går att finna även i de tidsförskjutna regressionsmodellerna. Detta resultat medför att för 
de svenska e-handelsföretagen innebär en högre kassalikviditet även en högre räntabilitet 
på totalt kapital. Detta resultat stöds även av tidigare studier utförda av bland annat 
Qureshi och Yousaf (2014, s. 34), Goddard et al. (2005, s. 1276). Vid genomgång av den 
tidigare forskningen inom ämnet påträffades inga studier som talade för det motsatta 
förhållandet, att likviditeten skulle vara negativt korrelerad med ROA. För e-
handelsbolag kan det positiva förhållandet eventuellt bero på att det är en tillväxtmarknad 
som kontinuerligt måste investera i gynnsamma projekt, och därmed måste ha tillgång till 
likvida medel. Utan likvida medel nära till hands kan dessa bolag missa viktiga och 
livsnödvändiga investeringar som dyker upp hastigt och oannonserat, vilket är en realitet 
inom den händelserika e-handelsbranschen. Finansiering med hjälp av internt kapital 
möjliggörs genom en högre grad av likviditet. Detta är något som är i linje med pecking 
order-teorin (Myers och Majluf, 1984) samt med det negativa samband som skuldsättning 
och lönsamhet visat sig ha. 
 
7.5 SAMMANSTÄLLNING AV HYPOTESPRÖVNINGEN 
I detta avsnitt kommer en sammanställning av samtliga hypoteser att presenteras. I tabell 
13 återfinns de hypoteser som testats utan att tidsförskjuta skuldsättningsgraden. I tabell 
14 presenteras resultatet vid inkludering av en tidsförskjuten skuldsättningsgrad.  Vidare 
kommer hypoteserna således att förkastas eller inte förkastas, samtliga hypotesprövningar 
har skett med en signifikansnivå på 1- eller 5 %. Alla tre modellerna är justerade 
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beträffande heteroskedasticitet samt seriell korrelation vilket presenteras ingående under 
kapitel 5. praktisk metod.  
 
TABELL 13. NOLLHYPOTESER 

Icke tidsförskjuten skuldsättningsgrad Utfall 
Signifika
ns-nivå 

Det finns inget samband mellan total skuldsättningsgrad och 
avkastning på totalt kapital Förkastas 1% 
Det finns inget samband mellan kortfristig skuldsättning och 
avkastning på totalt kapital Förkastas 1% 
Det finns inget samband mellan långfristig skuldsättning och 
avkastning på totalt kapital Förkastas 1% 
Det finns inget samband mellan kassaflödescykeln och 
avkastning på totalt kapital Förkastas 1% 
Det finns inget samband mellan storlek och avkastning på totalt 
kapital Förkastas 1% 
Det finns inget samband mellan ålder och avkastning på totalt 
kapital Förkastas 1% 
Det finns inget samband mellan kassalikviditet och avkastning 
på totalt kapital Förkastas 5% 

 

TABELL 14. NOLLHYPOTESER - TIDSFÖRSKJUTEN SKULDSÄTTNINGSGRAD 

Tidsförskjuten skuldsättningsgrad Utfall 
Signifikans
-nivå 

Det finns inget samband mellan total skuldsättningsgrad och 
avkastning på totalt kapital 

Förkastas 
inte 5% 

Det finns inget samband mellan kortfristig skuldsättning och 
avkastning på totalt kapital 

Förkastas 
inte 5% 

Det finns inget samband mellan långfristig skuldsättning och 
avkastning på totalt kapital 

Förkastas 
inte 5% 

Det finns inget samband mellan kassaflödescykeln och 
avkastning på totalt kapital Förkastas 5% 
Det finns inget samband mellan storlek och avkastning på 
totalt kapital Förkastas  1% 
Det finns inget samband mellan ålder och avkastning på totalt 
kapital (DA) 

Förkastas 
inte 5% 

Det finns inget samband mellan ålder och avkastning på totalt 
kapital (sDA) Förkastas 5% 
Det finns inget samband mellan ålder och avkastning på totalt 
kapital (lDA) Förkastas 5% 
Det finns inget samband mellan kassalikviditet och avkastning 
på totalt kapital Förkastas 1% 
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8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

I detta kapitel kommer en sammanfattning av tidigare presenterad analys att utföras. 
Vidare kommer studiens teoretiska och praktiska bidrag återigen kommenteras, samt de 
samhälleliga och etiska aspekterna beröras. Slutligen kommer rekommendationer för 
framtida forskning att presenteras. 
 
8.1 STUDIENS SLUTSATS 
Huvudsyftet med studien var som bekant att undersöka hur skuldsättningsgraden påverkar 
lönsamheten. Urvalet för studien har varit svenska börsnoterade e-handelsbolag med en 
årlig nettoomsättning på minst tio miljoner svenska kronor. Inom ämnet kapitalstruktur 
återfinns flertalet välarbetade teorier vilka på olika sätt argumenterar för hur företag bör 
välja sin finansiering för att maximera sitt värde. För denna studie har huvudfokus legat 
på Miller och Modigliani irrelevans- samt relevansteorem (1958, 1963), Myers och 
Majluf (1984) pecking order-teori samt Myers (1984) trade off-teori. Eftersom teorierna 
argumenterar för olika utfall fann vi det intressant att undersöka applicerbarheten av dessa 
olika teorier för vår urvalsgrupp.  
 
Studiens statistiska hypotesprövning har påvisat ett linjärt, negativt och signifikant 
samband mellan total skuldsättningsgrad och lönsamhet. Detta innebär att en ökad total 
belåningsgrad kommer innebära en minskad lönsamhet för de svenska e-handelsbolagen. 
Likaså att en minskad skuldsättningsgrad leder till en högre lönsamhet för de berörda 
företagen. I och med det starka signifikanta förhållandet som råder beträffande total 
skuldsättningsgrad och dess inverkan på lönsamhet argumenteras det för att svenska e-
handelsbolag bör, i enlighet med pecking order-teorin, föredra internt kapital framför 
externt kapital. Således kan bolagen minska sin skuldsättningsgrad och följaktligen öka 
lönsamheten.  
 
Studiens delsyfte var att påvisa den kort- respektive långfristiga skuldsättningsgradens 
påverkan på de svenska e-handelsbolagens lönsamhet. För de båda måtten på 
skuldsättningsgrad har en signifikant och negativ korrelation med lönsamhet påvisats. 
Således innebär detta att en minskad grad av både kort- och långfristig skuldsättning ökar 
lönsamheten för svenska e-handelsföretag.  
 
Flertalet kontrollvariabler har även inkorporerats i samtliga regressionsmodeller. Dessa 
variabler består av ålder, kassalikviditet, storlek, samt kassaflödescykeln, vilka ämnar öka 
förklaringsgraden i modellen. Detta i och med att det råder relativt osannolikt att 
skuldsättningsgraden enskilt kan förklara ett företags lönsamhet. För variabeln ålder har 
dess samband till lönsamhet visat sig vara signifikant och negativt i alla tre 
regressionsmodeller. Resultatet för variabeln ålder kan ställas i kontrast till övriga tre 
variabler som påvisat en signifikant och positiv korrelation, likaså i samtliga tre 
regressionsmodeller. I och med detta kan det argumenteras att svenska e-handelsbolags 
lönsamhet minskar i takt med dess ålder, medan lönsamheten blir högre när 
kassalikviditeten, storleken och kassaflödescykeln ökar. 
 
Vi kan härmed, utifrån studiens resultat besvara den rådande frågeställningen: 
 
Hur påverkar skuldsättningsgraden lönsamheten för svenska e-handelsbolag? 
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Total-, kortfristig- samt långfristig skuldsättningsgrad har en kraftig, signifikant och 
negativ korrelation med avkastningen på det totala kapitalet för de svenska e-
handelsbolagen. Därmed innebär en högre skuldsättningsgrad en reducerad lönsamhet för 
de berörda företagen. 
 
8.2 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
Resultat från tidigare studier kan ej anses vara generaliserbara på den svenska marknaden, 
mer specifikt på den e-handelsmarknad som undersöks. Det kunskapsgap som 
identifierats gällande huruvida skuldsättningsgraden påverkar lönsamheten för de 
svenska e-handelsbolagen minskar i och med föreliggande studie. Ett oanvänt dataset, 
både beträffande tidpunkt och urval, har brukats och studien utgör således ett nytt 
teoretiskt bidrag. I och med de säregna karaktärsdrag som kännetecknar e-handelsbolag 
har denna studie breddat kunskapen inom ämnet kapitalstruktur. Studien har även befäst 
tidigare forsknings val av variablerna storlek och kassalikviditet, samt påvisat att 
företagets ålder är en variabel att räkna med i förklarandet av ett företags lönsamhet. 
Vidare har även föreliggande studie inkorporerat kassaflödescykeln, vilken förekommer 
ytterst sällan i tidigare forskning, som likaså anses relevant i förklarandet av e-
handelsbolags lönsamhet.  
 
Föreliggande studie utgör även ett praktiskt bidrag i form av att den underlättar 
beslutsprocessen för de personer som berörs av bolagets lönsamhet. Detta kan vara dels 
den privata investeraren, men i första hand finns relevans för de personer som hanterar 
kapitalstrukturen i ett företag. Rimligtvis vill samtliga berörda personer se en ökad 
lönsamhet, vilket i och med denna studie kan åstadkommas genom en minskad 
skuldsättningsgrad. Detta innebär således att studien kan användas som kunskapskälla vid 
beslutsfattande beträffande val av skuldsättningsgrad, främst inom den svenska e-
handelssektorn. Såväl som studien kan användas som grund vid privata investerares 
värdering av svenska e-handelsbolag.  
 
8.3 SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER  
Studien argumenteras ej bryta mot några etiska aspekter i och med den objektivitet 
författarna strävar efter. Samtliga data har hämtats sekundärt från Retriever utan 
manipulation. All hämtad data finns tillgänglig för samtliga individer att finna, och 
därmed bör ingen information i uppsatsen anses som känslig. Vidare har inga individer 
legat till grund för studien vilken reducerar den mänskliga faktorn avsevärt.  
 
Värt att nämna är även huruvida studiens ämne i sig kan anses strida mot några etiska 
eller samhälleliga aspekter. Att resultatet från denna studie indikerar att en längre 
kassaflödescykel torde innebära ett gynnsamt läge för samtliga intressenter. 
Konsumenten får längre kredittid, leverantörer får betalt snabbare, företaget köper in 
större kvantiteter till storköpsrabatt, och likaså ökar dess lönsamhet. Vidare kan det även 
argumenteras att de finansiella instituten kommer missgynnas av en potentiell minskad 
belåningsvilja hos de svenska e-handelsbolagen. Ämnet som sådant känns även ytterst 
aktuellt i och med den ökade konsumtion som sker inom e-handel. Sektorn växer sig 
större och större, vilket gör att den tar upp allt större plats hos befolkningen. Att denna 
studie indikerar ett gynnsammare klimat för konsumenten i och med den förlängda 
kredittiden, vilket även leder till en ökad lönsamhet för företaget bör därför välkomnas 
av samtliga aktörer.  
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Ett företags skuldsättningsgrad kan även vara ett känsligt ämne för samhället i sig. Om vi 
blickar tillbaka på den senaste finanskrisen 2007, gjordes flertal misstag relaterade kring 
just företagens och de finansiella institutens skuldsättningsgrad. Dessa fick en otrolig 
hävstång, som är gynnsam i goda tider och den totala motsatsen i omvänt fall. Detta ledde 
till att företag och likaså stora finansiella institut förlorade massvis av kapital, eller till 
och med gick i konkurs. Samhället drabbades hårt och frågan många ställde sig var om 
de drivande aktörerna hade agerat etiskt och moraliskt försvarbart. Med detta vill vi säga 
att val av skuldsättningsgrad bör vara ett högt prioriterat beslut inom samtliga företag, i 
och med den positiva och negativa effekt den kan ha på bolaget i sig samt samhället i 
stort. 
 
8.4 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING  
Vidare finner författarna av denna studie att en segmentation av vilka produkter urvalet 
distribuerar vore av intresse för fortsatta undersökningar. Detta i och med att det 
föreliggande urvalet är verksamma inom flertalet segment där den gemensamma 
nämnaren är den elektroniska handeln. Därmed kan det eventuellt föreligga påtagliga 
produktuella skillnader mellan bolagen, som möjligtvis kan tänkas påverka dess 
lönsamhet. Exempelvis tordes möbelföretag ha dyrare lagerhållning än ett klädföretag, 
samt att vissa produkter är relativt nya på marknaden i jämförelse med andra. 
Livsmedelsindustrin har till exempel haft enorm tillväxt de senaste åren och har därmed 
nyligen etablerat sig inom e-handeln. Utöver produktsegmentation rekommenderas det 
att inkorporera variabeln marknadsandel i modellen. Med den begränsade tidsramen för 
aktuell studie fick denna variabel ej möjlighet att vara med i och med den extensiva tid 
en manuell inmatning av dessa data skulle ta. Marknadsandel kan argumenteras vara en 
annan definition av variabeln storlek som använts i denna studie. Dock vore det av 
intresse att se storleken i relation till övriga företag, vilken marknadsandel skulle redogöra 
för. 
 
En jämförelse mellan två tidsperioder, exempelvis mellan åren 2011 - 2013 och 2014 - 
2016, rekommenderas även för framtida studier. Detta för att se om det föreligger några 
skillnader för e-handelsbranschen i den återhämtningsfas som infann sig 2011 - 2013 efter 
tidigare omnämnda finanskris samt den högkonjunktur som började utrönas 2014 - 2016. 
Det är rimligt att anta att e-handeln är konjunkturkänslig i och med att den baseras på 
konsumentens möjligheter att handla. Det tordes även intressant att utföra en jämförelse 
med andra länder, för att utröna eventuella landspecifika skillnader och hur dessa 
möjligtvis kan påverka e-handelsbolagens lönsamhet. Detta i och med att länder har olika 
infrastruktur för distribution av den handel som sker över internet, vilket eventuellt 
påverkar hur benägna konsumenten är att att handla från e-handelsföretag. 
 
Eftersom föreliggande studie antagit en kvantitativ forskningsansats kan det endast 
spekuleras i varför skuldsättningsgraden har ett negativt samband med lönsamhet. Det 
rekommenderas därmed att en kvalitativ undersökning bör utföras för att få en djupare 
förståelse för den slutsats som denna studie frambringat. Mer specifikt rekommenderas 
det att utföra djupintervjuer med ägare, chefer och finansiella institut för att få deras syn 
på e-handelsbranschen.  
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9. SANNINGSKRITERIER 

Syftet med detta kapitel är att genom lämpliga sanningskriterier bedöma studiens 
måluppfyllelse. Johansson Lindfors (1993, s. 160) menar att företagsekonomisk och 
verklighetsavbildande forskning, vilket är i linje med föreliggande studie, ska uppfylla 
validitets-, reliabilitets- och generaliserbarhetskriteriet. Därmed ämnar detta kapitel 
argumentera för föreliggande studies validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet.   
 
9.1 VALIDITET 
Eriksson och Weidersheim-Paul (2014, s. 62) förklarar att en studies validitet bestäms av 
huruvida och till vilken grad metodvalet mäter det som ämnas mätas. Vidare förklarar de 
att begreppet bör delas upp i två olika aspekter, inre och yttre validitet.  
 
Den inre validiteten ämnar redogöra för om studiens begrepp är förenliga med mätbara 
definitionen av begreppet (Eriksson och Weidersheim-Paul, 2014, s. 62). För denna studie 
kan detta ses genom definitionen av det generella begreppet lönsamhet, vilket har 
föranlett att en bred diskussion har förts för val av definition för denna och variabler med 
likartad problematik. Johansson Lindfors (1993, s. 108) menar att ett företags lönsamhet 
relativt enkelt kan mätas med olika vinstmått, e.g. avkastning på totalt kapital, i enlighet 
med föreliggande studie.  
 
Eriksson och Weidersheim-Paul (2014, s. 63) menar att den yttre validiteten i sin tur 
redogör för den mätbara definitionen och dess relation till verkligheten, huruvida det som 
ska mätas i verkligheten stämmer överens med studiens urval. I föreliggande studie har 
som tidigare klarlagts, databasen Retriever använts för datainsamling. I databasen har 
bolag kategoriserats genom SNI-koder, vilket har gjort det möjligt att få tillgång till 
relevant data som mäter det som ämnas mätas. Föreliggande studie argumenteras därmed 
uppfylla kriterierna för både den inre och den yttre validiteten.  
 
9.2 RELIABILITET 
När mätinstrumentet förväntas uppfylla en god validitet bör forskaren se huruvida en god 
reliabilitet finns. Detta sanningskriterium ämnar kontrollera för om den mätning som 
utförts i själva verket kan klassificeras som bra, i termer av stabila och tillförlitliga resultat 
(Eriksson och Weidersheim-Paul, 2014, s. 63). Med andra ord vill man uppnå likartade 
resultat om studien utförts vid ett annat tillfälle med samma angreppssätt. Bjereld et al. 
(2009, s. 115) menar att det som påverkas av mänskliga faktorer, e.g. personkemi under 
en intervju, kan komma att påverka reliabiliteten. Alltså att trots att samma intervju utförs 
två gånger på samma person kan två olika utfall erhållas vilket minskar studies reliabilitet. 
Eftersom att denna studie endast använder räkenskapsunderlag som finns tillgänglig för 
gemene man bör detta ej påverkas av den mänskliga faktorn. Vidare har även de statistiska 
testerna dokumenterats utförligt, samt både dubbel- och trippelkollats, för att reducera 
mänskliga hanteringsfel, därmed borde en replikation av studien vid ett senare tillfälle ge 
lika resultat.  Det argumenteras således att föreliggande studies resultat är tillförlitliga 
samt stabila, vilket därmed åberopar en god reliabilitet samt replikerbarhet. 
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9.3 GENERALISERBARHET 
Detta sanningskriterium har som mål att redogöra för hur väl studiens urval är 
representativt för den övriga populationen, således hur väl generaliseringar kan dras från 
det resultat studien frambringat (Johansson Lindfors, 1993, s. 162). Generaliserbarheten 
grundar sig därmed i urvalets förmåga att spegla resultatet av en liknande studie om en 
totalundersökning utförts (Johansson Lindfors, 1993, s. 92). I de fall då en 
totalundersökning ej kan utföras bör forskaren ta ställning till hur generaliserbara 
resultaten i själv verket är (Patel och Davidsson, 2011, s. 56). I och med att denna studie 
använt sig av samtliga företag som kategoriseras som e-handel via Retriever SNI-koder 
har en totalundersökning utförts. Detta indikerar således att en generaliserbarhet infinner 
sig beträffande föreliggande studies resultat för svenska e-handelsbolag med en årlig 
nettoomsättning över 10 miljoner svenska kronor.  
 
Huruvida denna studies resultat kan användas på e-handelsbolag från andra länder, eller 
bolag inom andra branscher går endast att spekulera kring. Eftersom e-handelsbolag i 
många fall har handel över nationella gränser, speciellt inom EU med den fria handeln, 
men även världen över borde rimligen e-handelsmarknaden vara relativt homogen. Detta 
tack vare den internationella konkurrens som existerar, vilket gör att bolagen i mångt och 
mycket kan tänkas konkurrera på lika villkor. Således är det rimligt att anta att 
föreliggande studies resultat kan vara applicerbar på e-handelsbolag även utanför de 
svenska gränserna.   
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APPENDIX 
 
APPENDIX 1. HISTOGRAM ÖVER NORMALFÖRDELNING 
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APPENDIX 2. JUSTERING ENLIGT METODEN WINSORIZE 
 
Justering     
ROA -143,6 75,8 
DA 0,11 0,99 
sDA Fanns ej outliers 
lDA 0,097 0,99 
CCC -78,45 586,65 
Storlek Fanns ej outliers 
Ålder Fanns ej outliers 

Kassalikviditet 12,9 577,9 
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