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Sammanfattning 
Problembakgrund och problemdiskussion: Kapitalstruktur är ett forskningsområde inom 

företagsekonomi som studerats sedan år 1958 då Miller & Modigliani presenterade deras 

irrelevansteori. Två stycken vedertagna teorier inom kapitalstruktur är trade-off teorin samt 

pecking order teorin. De två teorierna har tillämpats i tidigare forskning på kapitalintensiva 

branscher samt i viss mån på små och medelstora företag. De två teoriernas motstridigheter 

har uppmärksammats och därefter jämförts av vidare forskning inom kapitalstruktur. 

Studier som undersöker kapitalstruktur inom tjänstebranscher är sällsynta. Författarna till 

den aktuella studien beskriver problemen med att inte undersöka teorierna inom andra 

branscher. Inom tjänsteindustrin återfinns bemanningsbranschen som tillkom år 1993 och 

innefattar 3 000 företag, där branschen förmedlade 200 000 anställningar år 2015 samt 

expanderar med cirka 10 % årligen. Författarna till studien vill fylla det rådande 

kunskapsgapet och medvetandegöra bemanningsbranschens aktörer hur väl företagens 

kapitalstruktur kan förklaras utifrån de två teorierna trade-off teorin samt pecking order 

teorin. 

 

Problemformulering: Hur väl kan svenska bemanningsbranschens kapitalstruktur 

förklaras med hjälp av trade-off teorin samt pecking order teorin? 

 

Syfte: Studiens primära syfte ämnar att undersöka svenska bemanningsbranschens 

kapitalstruktur. Studien åsyftar att undersöka de fyra oberoende variablerna storlek, 

lönsamhet, tillväxtmöjligheter och likviditet för att mäta samband med den beroende 

variabeln skuldsättningsgrad. Sambanden används i studien för att undersöka hur väl trade-

off teorin samt pecking order teorin kan förklara valen av kapitalstruktur inom svenska 

bemanningsbranschen.  

 

Metod: Studiens angreppssätt är en deduktiv ansats och dess forskningsstrategi är en 

kvantitativ metod, därutöver tillämpar studien en tvärsnittsstudie med hjälp av 

sekundärdata. De undersökta företagen inom svenska bemanningsbranschen gäller de 

företag med bolagsformen aktiebolag med över 10 Mkr i omsättning och utgår från 

räkenskapsåret 2014. Studien tillämpar enkla regressionsmodeller för att undersöka 

sambanden. 

 

Teori: Studiens teoretiska referensram utgår ifrån trade-off teorin samt pecking order 

teorin. Där författarna ämnar att undersöka bemanningsbranschens kapitalstruktur genom 

att implementera fyra variabler storlek, lönsamhet, tillväxtmöjligheter och likviditet som 

använts i tidigare empiri för att undersöka kapitalstruktur. 

 

Empiri och slutsats: Studiens empiri påvisar ett av fyra statistiskt signifikanta resultat. 

Studiens visar att pecking order teorin kan förklara svenska bemanningsbranschens 

kapitalstruktur. Trade-off teorin var inte förklarande för svenska bemanningsbranschen. 

Studiens författare anser att vidare forskning bör tillämpa teorier inom kapitalstruktur på 

mindre kapitalintensiva branscher.  
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1. Inledning          
Studiens inledande avsnitt ämnar att tillgodogöra läsaren en gedigen insyn i det valda 

forskningsområdet. Inledningsvis presenteras studiens problembakgrund samt 

problemdiskussion vilka avser att problematisera samt redogöra för studiens vetenskapliga 

grund. Dessa två avsnitt föranleder studiens problemformulering, författarna redogör 

därefter för studiens teoretiska och praktiska syfte. Avsnittet avslutas med att redogöra för 

studiens avgränsningar. 

1.1 Problembakgrund 

Förenklat kan kapitalstruktur, enligt Gaud et al. (2005, s. 52) samt Miller & Modigliani 

(1958, s. 263) definieras som hur ett företag bedriver dess finansiella aktiviteter, mer 

specifikt hur företaget finansierar sig med lån och eget kapital. Forskning inom 

företagsekonomi belyser att kapitalstruktur spelar en viktig roll i företagens val av 

finansiering vilket blir påtagligt i den flora av studier som undersökt kapitalstruktur. Miller 

& Modigliani belönades med nobelpriset i ekonomi år 1985, delvis för deras erkända teori 

om företags kapitalstruktur, irrelevansteorin. Ytterligare studier inom kapitalstruktur, som 

resultat av Miller & Modiglianis irrelevansteori, är trade-off teorin av Kraus & 

Litzenberger år 1973, där Majluf & Myers år 1984 utvecklade pecking order teorin som en 

kontrast till trade-off teorin. Paradigmet inom kapitalstruktur har fokuserat på att förklara 

hur kapitalintensiva branschers kapitalstruktur kan förklaras med hjälp av teorierna. 

  

Miller & Modiglianis (1958) irrelevansteori behandlar hur företags kapitalstruktur inte 

påverkar företagets värde. Ett företag som är helt skuldfritt kommer således ha samma 

värde som ett företag med skulder. Detta på grund av att ett företag med skulder anses mer 

riskfyllt att investera i och ägarna kommer därför kräva högre avkastning än i ett företag 

utan skulder. Miller & Modigliani (1958, s. 263) diskuterar företagens kapitalstruktur, där 

företagens kapitalstruktur utgörs av olika sorters kapital, från bland annat vinster till 

skulder och eget kapital. Irrelevansteorin utgår från att marknaden är perfekt vilket 

resulterar i antaganden om att faktorer som exempelvis skatt, konkurskostnader och 

asymmetrisk information inte existerar. Teoremet är inte applicerbart till den ekonomiska 

verkligheten vilket påvisats i vidare studier samt mer konkret under finanskrisen år 2007 då 

många företag gick i konkurs på grund av för hög skuldsättningsgrad vilket ledde till 

kostnader som översteg företagens resurser (Soufian et al., 2014 s. 725).  

 

Skuldsättningsgrad förklarar hur mycket av ett företags kapital som består av lån i relation 

till totala tillgångar som definierats av bland andra Gill et al. (2009, s. 50), Maçãs & 

Serrasqueiro (2007, s. 553) samt Mateev & Ivanov (2011, s. 124). En hög 

skuldsättningsgrad medför en positiv påverkan på ett företags lönsamhet genom att öka 

företagets skattesköld (tax shield). Räntan på lånen är avdragsgilla vilket resulterar i en 

skattesköld för företagen, desto högre skuldsättningsgrad desto högre skattesköld. En hög 

skuldsättningsgrad medför även negativa effekter på företagen genom de räntekostnader 

lånen medför, vilket utsätter företagen för en större konkursrisk, där konkurskostnaderna 
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innefattar bland annat juridiska kostnader och förlorat kapital för aktieägarna. Denna teori 

om ett företags kapitalstruktur benämns trade-off teorin där Kraus & Litzenberger (1973, s. 

918) förklarar att en optimal kapitalstruktur uppnås genom att finna en balans där företaget 

utnyttjar skattesköldens fördelar men samtidigt avväger detta med den ökade risken som 

belåningen medför. 

  

Pecking order teorin utformades år 1984 av Majluf & Myers som en kontrast till trade-off 

teorin där de förklarar att man inte vet hur ett företag bygger upp sin kapitalstruktur. Majluf 

& Myers (1984, s. 188) teori bygger på att företag inte söker en väldefinierad 

kapitalstruktur utan istället försöker finansiera projekt med internt genererat kapital i första 

hand, för att därefter söka extern finansiering genom lån och som sista utväg finansiera 

projekt med nyemissioner. Detta på grund av att ett företag vill undvika asymmetrisk 

information. 

  

De två teorierna, trade-off teorin samt pecking order teorin, förklarar företags olika 

strategier kring hur de resonerar i deras val av finansiering. Enligt trade-off teorin 

eftersträvar företag en optimal kapitalstruktur av skulder och eget kapital medan pecking 

order teorin, i kontrast, utgår från att en optimal kapitalstruktur inte existerar utan istället 

ska intern finansiering prioriteras före extern finansiering. Motstridigheten mellan de två 

teorierna har uppmärksammats och därefter jämförts av vidare forskning inom 

kapitalstruktur. Där exempelvis Gill et al. (2009) samt Maçãs & Serrasqueiro (2007) 

undersökt utifall teorierna stöds av empirin, för att försöka förklara vilken av de två 

teorierna som bäst förklarar företags finansiella beslut i valet av kapitalstruktur. Tidigare 

empiri fastställer att inom vissa branscher förklarar trade-off teorin företagens val av 

kapitalstruktur medan andra branscher förklaras av pecking order teorin, därutöver existerar 

branscher som förklaras med hjälp av båda teorierna. Det nuvarande forskningsläget 

påvisar att trade-off teorin och pecking order teorin ofta kan betraktas som komplement för 

att tolka företags val av kapitalstruktur. 

 

Undersökningar inom tjänstebranschen är sällsynta, däremot har Maçãs & Serrasqueiro 

(2007) undersökt kapitalstrukturen på 75 tjänsteföretag i Portugal. Maçãs & Serrasqueiro 

kunde påvisa samband mellan de olika företagens skuldsättningsgrad, till exempel kunde de 

kartlägga att större företag har en högre skuldsättningsgrad. Maçãs & Serrasqueiro studie 

tyder på att kapitalstruktur är en viktig del även för tjänstebranschen samt att trade-off 

teorin och pecking order teorin är bra förklaringsmodeller till företagens kapitalstruktur. 

För att undersöka hur ett företag väljer sin kapitalstruktur används ofta variabler som 

påverkar företags skuldsättningsgrad, däribland forskning av Maçãs & Serrasqueiro (2007) 

samt Gill et al. (2009) inom tjänstebranscher och Gaud et al. (2005) inom kapitalintensiva 

branscher. Tre stycken vanligt förekommande variabler innefattar storlek, lönsamhet och 

tillväxtmöjligheter, där även variabeln likviditet förekommer i forskning av bland annat 

Mateev & Ivanov (2011). Där dessa variabler förklarar hur väl lämpade trade-off teorin 

samt pecking order teorin är för att beskriva företags kapitalstruktur. Argumentet för 

tillämpningen av de fyra oberoende variablerna är att tidigare studier påvisat statistiskt 

signifikanta samband mellan de oberoende variablerna och beroende variabeln 

skuldsättningsgrad, som sedan förklaras utifrån trade-off teorin samt pecking order teorin. 
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Tabell 1. Variablernas förväntade samband med skuldsättningsgrad enligt trade-off teorin 

samt pecking order teorin 

Oberoende variabel Positivt samband Negativt samband 

Storlek  

Lönsamhet 

Tillväxtmöjligheter 

Likviditet 

Trade-off teorin 

Trade-off teorin 

Pecking order teorin 

Trade-off teorin 

Pecking order teorin 

Pecking order teorin 

Trade-off teorin & Pecking order teorin 

Pecking order teorin 

1.2 Problemdiskussion 

Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 550) argumenterar i deras artikel Capital Structure of 

Portuguese Service Industries att teorier inom kapitalstruktur inte tillämpats tillräckligt 

inom tjänstebranschen där de beskriver problemen med att inte undersöka teorierna på nya 

branscher. De belyser argument som att kapitalstruktur är betydelsefull att undersöka för att 

förstå hur det påverkar företags lönsamhet. Därutöver argumenterar även amerikanska 

författarna Gill et al. (2009, s. 48) för samma ståndpunkt och hävdar att det saknas 

tillämpning av teorier inom kapitalstruktur. Trade-off teorin samt pecking order teorin är 

etablerade teorier inom kapitalstruktur som blivit kontinuerligt undersökta i vidare 

forskning, internationellt och nationellt. I Sverige har Yazdanfar & Öhman (2015) 

undersökt kapitalstrukturen hos svenska små och medelstora företag i artikeln Debt 

financing and firm performance: an empirical study based on Swedish data. Det existerar 

studier angående kapitalstrukturens vikt i tjänsteföretag, där de tidigare studierna fastslår att 

trade-off teorin och pecking order teorin kan förklara kapitalstrukturen, men utifrån 

författarnas vetskap har en enskild bransch inom tjänstebranschen aldrig undersökts. En 

specifik bransch som undersökningsobjekt är relevant eftersom att i tidigare studier har 

branschtillhörighet och dess påverkan på skuldsättningsgraden undersökts. Där bland annat 

Huang & Song (2006), Michaelas et al. (1999) samt Talberg et al. (2008) fann resultat som 

tyder på olika branschers påverkan vid utformningen av skuldsättningsgraden i stora 

företag samt i små och medelstora företag. 

 

Inom tjänsteindustrin återfinns bemanningsbranschen, branschen tillkom år 1993 i Sverige 

genom avregleringen av arbetsförmedlingens monopol (Bemanningsforetagen, 2016). Då 

studien sammanställdes, april 2016, fanns det enligt Retriever 2 904 stycken i bolag i 

Sverige som ägnade sig åt personaluthyrning och bemanningsbranschen förmedlade år 

2015 omkring 203 000 anställningar (Bemanningsföretagen, 2015). Wigerström (2015) 

skriver på Dagens juridik att bemanningsbranschen expanderat med cirka 10 % årligen. 

Expansionen av bemanningsbranschen utgör en av anledningarna till varför författarna 

väljer att undersöka bemanningsbranschen. Bemanningsbranschen möjliggör flexibilitet hos 

företag i den svenska ekonomin där de minskar deras personalkostnader genom möjligheten 

att anställa personal då efterfrågan är hög, samtidigt som företagen undviker en kostsam 

anställningsprocess vilket leder till en ökad lönsamhet. Därutöver hävdar Henrik 

Bäckström, förbundsdirektör för Bemanningsföretagen, att flera av de bemanningsföretag 

som uppkommit de senare åren nischar sig i allt från region, yrkesgrupp och kundgrupp 

(Wennersten, 2014). Således är bemanningsbranschen en ung och växande bransch vilket 

gör den både aktuell och intressant för framtiden. 
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Det finns tidigare studier som undersöker teorier om kapitalstruktur i branscher med mindre 

kapital, där en anledningarna till varför författarna väljer att undersöka 

bemanningsbranschen är på grund av dess säregna skuldsättningsgrad. 

Bemanningsbranschen skiljer sig från många andra branscher inom tjänsteindustrin då 

många företag i bemanningsbranschen har väldigt få fasta tillgångar, detta beror oftast på 

att företagen är dotterbolag. En annan aspekt till valet av bemanningsbranschen är då ingen 

tidigare studier undersökt en bransch som förlitar sig väldigt mycket på dess personal 

såsom fallet i bemanningsbranschen. Således innebär det att forskningsområdet både 

innefattar intressanta och problematiska aspekter för att undersöka bemanningsbranschens 

kapitalstruktur. Många av företagen inom bemanningsbranschen är dotterbolag vilket leder 

till att företagen har få fasta tillgångar där moderbolagen äger majoriteten av de fasta 

tillgångarna. Samtidigt som de flesta företagen inte har några fasta tillgångar vilket är 

problematiskt eftersom att den beräknade skuldsättningsgraden kan bli missvisande. En 

annan aspekt av att flera företag inom bemanningsbranschen är dotterbolag argumenteras 

med att många företag i olika branscher grundar egna personaluthyrningsbolag som är 

kopplade till deras företag, för att hyra ut personal när företagens behov av personal 

minskar genom exempelvis färre lönsamma projekt.  

 

Trade-off teorin är ett komplement till pecking order teorin. Tidigare undersökningar av 

Gill et al. (2009) samt Yazdanfar & Öhman (2015) fastslår att företag med få fasta 

tillgångar ofta förklaras med hjälp av pecking order teorin vid deras val av kapital, medan 

trade-off teorin inkluderas som ett komplement. Anledningen till att den aktuella studien 

undersöker båda teorierna beror på att de ofta används som komplement till varandra. 

Anledningen att författarna använder dem som komplement utgår från att teorierna är 

utformade på detta vis, samtidigt som tidigare undersökningar av Gaud et al. (2005) samt 

Maçãs & Serrasqueiro (2007) belyser hur teorierna kan förklara variablernas positiva samt 

negativa samband med skuldsättningsgrad. Tidigare studier visar att företag som är mindre 

kapitalintensiva ofta förklaras med hjälp av pecking order teorin, däremot kan den aktuella 

studien inte utesluta trade-off teorin som en förklarande teori då den svenska 

bemanningsbranschen inte har undersökts tidigare. 

 

Studiens författare ser en kunskapslucka i forskningsområdet kapitalstruktur, studien kan 

tillföra kunskap till branschens aktörer utifall det är kunskap de bör ta i beaktande och 

acceptera eller förkasta. Då det nödvändigtvis endast inte borde vara en relevant 

forskningsfråga för kapitalintensiva branscher utan även för bemanningsbranschen. 

Eftersom det nuvarande kunskapsläget inom forskning inte undersökt teorier inom 

kapitalstruktur på bemanningsbranschen går det i nuläget inte att fastställa teoriernas 

relevans i bemanningsbranschen. Anledningen till varför trade-off teorin samt pecking 

order teorin undersöks inom bemanningsbranschen är då det påvisats att teorierna kan 

förklara kapitalstrukturen i andra tjänstebranscher. Det är således inte ett förhastat beslut att 

undersökningen tillgår just dessa teorier för att fastställa empiriska samband mellan den 

aktuella studiens variabler och skuldsättningsgrad samt studiens teoretiska referensram. Det 

existerar empiriska undersökningar i kapitalintensiva branscher samt i branscher som 

kräver mindre kapital. Den lucka undersökningen ämnar att fylla utgår från att det inte 

existerar några undersökningar som har genomförts i en specifik tjänstebransch, samt att en 

bransch med få tillgångar som bemanningsbranschen inte har undersökts. Därutöver har 

traditionella teorier inom kapitalstruktur inte tidigare tillämpats på bemanningsbranschen.  
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1.3 Problemformulering 

Hur väl kan svenska bemanningsbranschens kapitalstruktur förklaras med hjälp av trade-

off teorin samt pecking order teorin? 

 

Utifrån studiens problemformulering vill författarna poängtera att företags val av 

kapitalstruktur inte enbart kan förklaras utifrån trade-off teorin samt pecking order teorin, 

utan företags val av kapitalstruktur förklaras av flera faktorer. Faktorer som exempelvis 

inkluderar företagsledningens attityd till lån, företags tillgång och förutsättningar till externt 

kapital samt företagets ägarstruktur.  

1.4 Syfte 

Undersökningens primära syfte är att studera svenska bemanningsbranschens 

kapitalstruktur. Studien åsyftar att undersöka de fyra oberoende variablerna storlek, 

lönsamhet, tillväxtmöjligheter och likviditet för att mäta samband med den beroende 

variabeln skuldsättningsgrad. Sambanden används i studien för att undersöka hur väl trade-

off teorin samt pecking order teorin kan förklara valen av kapitalstruktur inom svenska 

bemanningsbranschen.  

 

Det teoretiska syftet är att belysa framtida forskning utifall trade-off teorin samt pecking 

order teorin är lämpade förklaringsmodeller även för branscher som är mindre 

kapitalintensiva såsom svenska bemanningsbranschen. Det praktiska syftet är att öka 

förståelsen för branschen huruvida vilken eller vilka teorier som kan tillämpas på den 

svenska bemanningsbranschens kapitalstruktur. Genom att öka förståelsen kan studien 

underlätta för företagen att fatta mer informativa beslut vid val av kapitalstruktur, samtidigt 

som den ökade kunskapen berör andra intressenter såsom långivare.  

1.5 Avgränsningar 

● Studien avgränsar sig till företag inom bemanningsbranschen i Sverige, SNI-kod 

78.200 personaluthyrning. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning. Syftet med  

SNI-koden är att kunna hänföra företagets verksamhet till en eller flera 

näringsgrenar. Kapitalstruktur kan skilja sig mellan länder bland annat på grund av 

kulturskillnader, bankers vilja att låna ut kapital, aktiemarknad samt olika krav på 

transparens (Chui & Lloyd, 2001 s. 100). Kulturella och politiska aspekter har visat 

sig ha en effekt på hur företag väljer deras kapitalstruktur. En tvärkulturell studie 

skulle rimligtvis innebära en mer kvalitativ art vilket motsätter studiens 

kunskapssyn som också leder till överflödig data som medför en oacceptabelt stor 

dimension studien inte kan hantera. Därutöver, skiljer sig lagstiftningen för svenska 

bemanningsföretag jämfört med bemanningsföretag i andra länder. En bredare 

geografisk avgränsning skulle kunna leda till ett snedvridet resultat. 

 

● De inkluderade bemanningsföretagen i studien använder sig av bolagsformen 

aktiebolag. Detta på grund av att en jämförelse med enskilda bolag, 

kommanditbolag och ekonomiska föreningar inte är lämpad eftersom 

konkurrenssituationen ser annorlunda ut. Lagstiftning samt avkastningskrav kan 
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också skilja sig beroende på bolagsform. Redovisning kan skilja sig, vilket skulle 

riskera en ofullständig datainsamling. 

 

● Studien avgränsar sig till företag med över 10 000 000 SEK i omsättning på grund 

av att företag med lägre omsättning kan ha begränsade alternativ vid sökandet av 

kapital. Företag med lägre omsättning söker ofta kapital utan att beakta faktumet 

hur de finansierar verksamheten på samma sätt som större företag. Skulle däremot 

studien begränsa sig till företag med över 20 000 000 SEK i omsättning innebär det 

att urvalet blir för litet för att vara representativt för hela bemanningsbranschen. Det 

är således en slags balansgång. 

 

● I de årsrapporter som har haft en rapport för både koncernen samt företaget har 

koncernredovisningen uteslutits i fördel för företagets redovisning. Detta på grund 

av att koncernen kan bedriva annan verksamhet än bemanningsverksamhet vilket 

leder till missvisande resultat. 

 

● Studien har utgått ifrån räkenskapsåret 2014 eftersom att alla företag inte har 

publicerat årsredovisningar för räkenskapsåret 2015 vid studiens sammanställning. 
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2. Teoretisk metod 
Avsnittet teoretisk metod åsyftar att redogöra för studiens vetenskapliga utgångspunkter. 

Inledningsvis presenterar författarna ämnesvalet samt deras förförståelse. Därefter 

redogörs det för studiens verklighetssyn och kunskapssyn samt studiens angreppssätt, 

forskningsstrategi och perspektiv. Avslutningsvis beskriver författarna studiens 

litteratursökning samt källkritik. 

2.1 Ämnesval 

Val av ämnesområde tillägnas sin egen rubrik då det rådande paradigmet inom 

kapitalstruktur förbisett att tillämpa teorier inom kapitalstruktur hos ett alternativt 

studieobjekt, bemanningsbranschen. Ämnesvalet är nära kopplat till författarnas 

andrahandsförförståelse utifrån Civilekonomprogrammet som möjliggjort ämnesvalet 

kapitalstruktur. Det bör dock noteras att studien inte enbart ämnar studera kapitalstruktur 

inom bemanningsbranschen för att författarna anser det intressant, även om detta varit en 

oundviklig aspekt. Detta diskuteras mer djupgående i avsnitt 2.2 där författarna 

argumenterar att deras förförståelse har sin bakgrund i författarnas förflutna och personliga 

livserfarenheter. Vilket enligt Bryman (2011, s. 21) är en vanlig företeelse. 

 

Ämnesvalet har en större förankring i det eventuella teoretiska och praktiska bidraget, än 

författarnas intresse. Detta då det rådande paradigmet inom kapitalstruktur medför 

problemet att det inte studerats tillräckligt inom tjänstebranschen, med endast ett fåtal 

studier genomförda i exempelvis USA och Portugal jämfört med den flora av studier som 

undersöker kapitalstruktur inom kapitalintensiva branscher. Trots detta är författarna 

medvetna att även om studien uppvisar originalitet kommer slutsatserna inte att vara 

banbrytande inom den akademiska litteraturen gällande kapitalstruktur då studien bland 

annat på grund av dess avgränsningar begränsar sig till svenska bemanningsbranschen. 

Syftet med studien är att tillämpa ämnesområdet, som vanligtvis används inom 

kapitalintensiva branscher på ett annat studieobjekt, i detta fall en tjänstebransch. Där 

författarna anser att forskningen lämnat sin linda men att forskningen bör vidga sitt 

perspektiv av att använda teorierna, i studiens fall använda sig av teorier inom 

kapitalstruktur på bemanningsbranschen. Lindfors–Johansson (1993, s. 13) beskriver att 

forskning bör vidga sitt perspektiv inom ett väl utforskat forskningsområde och uttrycker 

det som att låta forskningen lämna sin linda. 

 

Under ett tidigt stadie av litteratursökningen insåg författarna att studier inom 

kapitalstruktur inte har undersökt den svenska bemanningsbranschen. Under 

litteratursökningen ackumulerades kunskap kring de olika teorierna samt hur de kan 

tillämpas empiriskt, inom såväl kapitalintensiva branscher som andra branscher. Där de 

teorier som granskades noggrannare förklarade samband och varför sambanden existerade 

från första början på ett akademiskt tillfredsställande sätt. Den svenska 

bemanningsbranschen utvaldes som ett bra studieobjekt på grund av dess egenskaper. 

Egenskaper som inkluderar att det är en relativt ny bransch vars tillväxt ökar i både Sverige 

och internationellt, då branschen är ny finns det rimligtvis inga fasta normer kring 
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kapitalstruktur ännu, vilket möjliggör ett praktiskt bidrag till företagsledningen inom dessa 

företag. 

 

Sammanfattningsvis är ämnesområdet av intresse för författarna, då finansiering och 

kapitalstruktur studerats på Umeå universitet sedan företagsekonomi B. Att endast utgå från 

intresse är dock inte tillräckligt befogat, utan under litteratursökningen kom den plötsliga 

insikten kring hur ämnesområdet kunde användas på ett alternativt forskningsobjekt, 

svenska bemanningsbranschen. Detta uppfyller författarnas kriterier på att tillföra framtida 

forskning ett genuint kunskapsbidrag samt praktiskt bidrag i form av kunskap kring 

kapitalstruktur i en bransch som sedan tidigare inte har någon konkret forskning 

specificerad till branschen gällande trade-off teorin och pecking order teorin.  

2.2 Förförståelse 

Författarna bekänner att ämnesval samt problemformulering delvis skedde på grund av 

subjektiva val rotade i värderingar samt andrahandsförförståelse. Därutöver är det inte 

enbart författarnas åsikt att förförståelse är viktigt för en vetenskaplig studie, flertalet 

författare till teoretiska metodböcker är eniga om att en god förförståelse är av stor vikt. 

Bland de åtskilliga författare som diskuterar vikten av en god förförståelse bör nämnas de 

svenska författarna Johansson-Lindfors (1993, s. 25) samt Wallén (1996, s. 33) men även 

mer aktuellt författarskap från Gilje & Grimen (2007, s. 179) samt Business Research 

Methods av Bryman & Bell (2007, s. 29 - 32). Författarna till föregående litteratur 

argumenterar att förförståelsen ska vara ett inslag i studien på grund av att synliggöra 

påverkan den kan ha på studien. Däremot bör det nämnas att Bryman & Bell (2007, s. 29 - 

32) argumenterar att det är viktigt för exempelvis kvalitativa studier med verkliga personer 

som informationsenheter att tidigt redogöra för enskilda värderingar kring de som 

intervjuas samt försöka att inte utveckla empati utan att förhålla sig objektivt. Detta innebär 

att förförståelsen inte kommer bli en utgörande redogörelse av författarnas första- och 

andrahandsförståelse utan snarare syftar att tillgodose läsaren de grundläggande aspekterna 

av författarnas förförståelse för att medvetandegöra varför vissa val tagits utmed studien. 

 

Förförståelse är visserligen ett problematiskt område där Johansson-Lindfors (1993, s. 48) 

argumenterar att forskaren aldrig kan uppnå fullständig objektivitet. Subjektivitet avspeglar 

sig enligt flera författare, däribland Bryman & Bell (2007, s. 30), i alltifrån 

problemformulering till slutsatser. Detta ger belägg för att det inte är författarnas syfte att 

undertrycka personliga värderingar utan snarare genom en löpande och gedigen 

självreflektion minimera alltför starka åsikter, uppfattningar samt tolkningar och inte låta 

dem influera studiens syfte. Förförståelsen kan enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) 

delas upp i två olika separata delar, förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 25) beskriver hur förstahandsförförståelse, praktisk 

förförståelse, påverkar studien i form av forskarnas tidigare erfarenheter samt upplevelser. 

Vidare beskriver Johansson-Lindfors (1993, s. 76) hur andrahandsförståelsen, teoretisk 

förförståelse, istället påverkar studien i form av forskarens ackumulerade teoretiska 

kunskap utifrån litteratur och i studiens fall författarnas utbildning. 
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Till följd av cirka fyra års universitetsstudier, samt tre år på gymnasiet, inom ekonomi 

innehar författarna en bra och relevant kunskap om de variabler som studien åsyftar att 

undersöka, vilket blir ytterligare förstärkt då ena författaren läst finansiering på D-nivå hos 

Umeå universitet medan de båda läst finansiering på C-nivå hos Umeå universitet. Således 

kan studien sätta tillämpade variabler i perspektiv och analysera dem. Gilje & Grimen 

(2007, s. 181) menar att förförståelsen innehåller aspekter av författarnas kunskap och 

skicklighet kring språk och begrepp. Detta medför viss subjektivitet i val av variabler då de 

få års ackumulering av kunskap inom ekonomi medfört att vissa variabler anses viktigare 

än andra och viktiga variabler kan ha förbisetts. Eftersom subjektiviteten inte kan 

undantryckas har snarare diskussioner medfört objektivitet där exempelvis dess relevans 

inom ämnesområdet behövt motiveras. 

 

För att bibehålla studiens objektivitet är det viktigt att de begrepp som används 

genomgående i studien tillämpas korrekt. Det som först bör uppmärksammas är att många 

av studiens begrepp är översatta från engelskan. Ett problem som kan uppstå vid 

översättningen är att begrepp kan tolkas olika beroende på språk. Detta kan leda till att 

innebörden av begreppet går förlorat i översättningen, där studiens författare dock varit 

noggranna med att definiera de viktiga begreppen utifrån andra studier. Teorierna trade-off 

samt pecking order har ingen vedertagen svensk översättning och benämns således med 

ursprungsförfattarnas engelska namn på teorierna. Dock har den aktuella studiens författare 

medvetet valt att benämna teorierna med liten bokstav i början istället för stor bokstav som 

i engelskan, eftersom svenska språket använder liten bokstav i början av teorier. Vissa 

engelska uttryck har översätts till svenska men då författarna anser att det kan uppstå 

missförstånd har även dess engelska benämning inkluderats i parentes då begreppen inte 

alltid har en svensk översättning.  

 

Ingen av författarna har relevant arbetslivserfarenhet inom bemanningsbranschen. 

Nackdelarna med utebliven arbetslivserfarenhet inom bemanningsbranschen är att åsikter 

och värderingar kring branschen inte är underbyggda med praktiska erfarenheter, däremot 

är det en fördel att åsikter och värderingar istället kommer utifrån det teoretiska 

perspektivet, vilket innebär en positiv aspekt då studien ämnar att vara objektiv snarare än 

subjektiv. Den uteblivna arbetslivserfarenheten inom branschen till fördel för den teoretiska 

litteraturgenomgången innebär att författarna kan beakta teoriernas och branschens 

egenskaper och aspekter från ett sekundärt och mer teoretiskt perspektiv och således 

underlätta att ha åsikter och värderingar under kontroll. Den viktigaste aspekten av 

utebliven arbetslivserfarenhet inom bemanningsbranschen innebär fördelen att författarna 

sedan tidigare inte har åsikter och värderingar om branschen. Detta medför att resultat och 

analys innefattar en större objektivitet då arbetslivserfarenheten inom branschen kunnat 

innebära att författarna redan uppfattat problemet och sedan söker resultat som 

överensstämmer med verklighetsuppfattningen snarare än att vara objektiva utmed hela 

studien. Det bör nämnas att teorier och litteratur hade kunnat sättas i ett mer kompetent 

perspektiv skulle författarna ha praktisk erfarenhet från bemanningsbranschen. Att hävda 

författarnas fullständiga objektivitet vore naivt, men det är lättare att förbli värderingsfri 

och inte utveckla sympati för bemanningsbranschen som studieobjekt, vilket 

överensstämmer med studiens kvantitativa ansats. 
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2.3 Verklighetssyn och kunskapssyn 

Studiens verklighetssyn är en objektiv ontologi och kunskapssynen positivistisk 

epistemologi. Detta är delvis underförstått redan i studiens problemformulering och syfte 

som ämnar att förklara och mäta samband vilket är möjliggjort på grund av den 

positivistiska kunskapssynen. Därutöver är positivism och objektivism nära kopplat till 

varandra menar Patel & Davidson (1994, s. 23), där synsätten förutom i få undantagsfall 

vanligtvis är använda tillsammans samt föranleder varandra.  

 

Saunders et al. (2009, s. 83) menar att forskning påverkas av kunskapssynen. Syftet med 

avsnittet är att visa läsaren de ramar studien förhåller sig till samt hur de yttrar sig i de 

beslut som tagits under studiens gång. Studien åsyftar således ingen uttömmande 

vetenskapsteoretisk debatt då verklighetssyn och kunskapssyn diskuterats länge inom 

filosofi. Abstraktionsnivån är ofta hög i dessa diskussioner och innebär att diskussionerna 

hör hemma inom filosofi. Enligt Bryman (2011, s. 539) är det snarare en polemisk debatt 

huruvida vilket tillvägagångssätt som är rätt och argumenterar för att det kan vara svårt att 

implementera dem i praktiska syften. Syftet inom teoretisk metod är att författarna ska 

beakta de olika synsätten samt ha kunskap nog att implementera dem i studien, och således 

tillämpa en mer praktisk än teoretisk tillämpning av synsätten. Detta påvisas av bland annat 

Bryman (2011, s. 29 - 39) som argumenterar att beroende av författarnas egna intressen och 

resonemang anges olikartad tonvikt och inverkan av verklighetssyn och kunskapssyn på 

forskning samt hur skarp skillnaderna mellan de olika synsätten är. Således är det alltså till 

sist de fundamentala skillnaderna mellan synsätten som är relevanta samt hur de påverkar 

studiens val och studien mer specifikt, snarare än att införliva någon slags debatt. 

2.3.1 Verklighetssyn 

Studiens verklighetssyn är objektiv och således varken subjektiv eller konstruktionistisk. 

Subjektivism och konstruktionism är synonyma begrepp menar Bryman och Bell (2011, s. 

20). Studiens objektiva ontologi innebär att studien syftar att förklara 

problemformuleringen samt att analysera empirin med siffror och statistik snarare än 

individers åsikter och uppfattningar, vilket snarare får tonvikt inom den andra 

verklighetssynen subjektivism. Specifikt innebär detta att syftet är att förklara 

skuldsättningsgraden och dess samband till studiens fyra olika oberoende variabler genom 

att tillämpa teorier inom kapitalstruktur utifrån värderingsfri sekundärdata. Där författarna 

ämnar att vara objektiva och distanserade med den statistiska analysen av data, för att i 

slutändan dra generella slutsatser. Syftet är alltså att värderingsfritt och objektivt beskriva 

verkligheten utan egna tolkningar, istället härleds förståelse och tolkning utifrån vedertagen 

forskning och teori. Detta eftersom författarna ser skuldsättningsgrad som ett nyckeltal, 

extern och oberoende av sociala aktörer. Där en subjektivistisk verklighetssyn snarare 

tillvaratar en kvalitativ undersökningsmetod som exempelvis intervjuer för att förstå 

sambandet än att analysera hur verkligheten objektivt ser ut, inte individers åsikter kring 

varför den ser ut som den gör. Detta kan ytterligare motiveras av att tidigare studier som 

mätt sambanden till skuldsättningsgrad i olika industrier samt ämnat att förklara resultat 

ofta använder sig av kvantitativ data och metoder och utgått från en objektiv 

verklighetssyn. Detta underlättar således studiens resultat då tidigare forsknings resultat till 
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viss del är överförbara och dess slutsatser och argument kan diskuteras i relation till 

studiens problemformulering och slutsatser. 

2.3.2 Kunskapssyn 

Det existerar flera skolor inom kunskapssyn där de två största, och motsatta, skolorna 

innefattar utgångspunkten positivism som implementeras i studien men även hermeneutik. 

Den aktuella studien utgår från positivism men innan dess bör hermeneutik förklaras 

kortfattat. Patel & Davidsson (1994, s. 22 - 23) beskriver hur hermeneutik syftar att tolka 

och förstå sociala samspel eller människors åsikter. Därutöver menar Lundahl & Skärvad 

(1999, s. 39) att inom hermeneutiken skulle författarnas roll till forskningsobjektet vara 

subjektiv samt deltagande. Där Saunders et al. (2009, s. 84) menar att hermeneutik, eller 

konstruktivism som de benämner begreppet, innebär att större fokus skulle ligga på den 

socialt konstruerade aspekten av verkligheten. 

 

Positivismen är den kunskapssyn studiens ansats utgår från vilket relaterar till studiens 

problemformulering och syfte. Studien ämnar att undersöka om den svenska 

bemanningsbranschens kapitalstruktur kan förklaras av trade-off teorin samt pecking order 

teorin. Detta föranleder en positivistisk kunskapssyn där studien undersöker kausala 

samband samt åsyftar på ett objektivt sätt att logiskt korrekt beskriva och formalisera 

studiens syfte. Vilket överensstämmer med Patels & Davidssons (1994, s. 23) definition av 

positivism. Det bör poängteras att den epistemologiska positivismen är en produkt av 

studiens objektivistiska verklighetssyn. Positivismen är nära förknippat med naturvetenskap 

och studien avser att mäta oberoende variabler för att undersöka samband mellan dem och 

beroende variabeln skuldsättningsgrad hos företag inom bemanningsbranschen för att sedan 

förklara sambanden med hjälp av teorierna snarare än att förstå dem på ett mer subjektivt 

plan. Exempelvis mäter studien, enligt dess syfte, objektivt och distanserat fyra stycken 

variabler samt skuldsättningsgrad för att undvika mänskliga åsikter kring förståelse varför 

sambandet existerar. Hermeneutikens inverkan avfärdas eftersom sambanden, samt den 

data sambanden bygger på, snarare analyseras och presenteras objektivt och inte utifrån 

människors uppfattningar och åsikter.  

 

Det är enligt Bryman (2011, s. 30) underförstått att den positivistiska vetenskapen är 

värderingsfri. Den aktuella studien är värderingsfri då sekundärdata analyseras genom 

hypotesprövningar i form av fyra variablers samband till skuldsättningsgraden som 

resulterar i en värderingsfri förklaring med grund i teorier inom kapitalstruktur. 

Sekundärdata, i form av studiens beräknade variabler, är oberoende av företagen vilket 

enligt Holme & Solvang (1997, s. 46) möjliggör generaliseringar genom statistiska 

metoder. Men samtidigt bör det poängteras att det enligt Holme & Solvang (1997, s. 31) är 

omöjligt att genomföra samhällsvetenskap utan en viss grad av subjektivitet. Detta yttrar 

sig i studiens utformning, speciellt i dess avgränsningar och således den sekundärdata 

författarna anser vara mest relevant till studiens problemformulering. Syftet med 

sekundärdata, däremot, är att kartläggas objektivt menar Jacobsen (2002, s. 31). Detta 

eftersom författarna ser sig själva och samhället som studeras som två skilda ting. 

 

Det positivistiska angreppssättet innebär att författarna endast anser att kunskap som är 

observerbar och härstammar från tillförlitlig data är kunskap, analogt med 
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naturvetenskapen (Bryman & Bell, 2007, s. 15; Saunders et al., 2009, s. 113). Vilket 

resulterar i författarnas objektivitet samt studiens objektiva verklighetssyn eftersom 

författarnas fördomar inte kan uppfattas som kunskap enligt positivism. Därutöver är 

studiens problemformulering bäst besvarad genom att analysera kvantitativ sekundärdata 

och sedan generalisera den till andra, liknande, branscher med mindre tillgångar vilket 

motsvarar en av positivismens fördelar. 

  

Det positivistiska angreppssättet innebär således att studien har en förklarande och 

hypotestestande natur där studien syftar att förklara samband mellan skuldsättningsgrad och 

fyra variabler. Lindfors-Johansson (1993, s. 23) styrker positivismens relevans och 

beskriver att det positivistiska angreppssättet har en förklarande och hypotestestande natur.   

Lindfors-Johansson (1993, s. 46) beskriver därutöver att positivister söker objektiva 

samband för att sedan förklara dem utifrån teorier. Positivismen ämnar sig särskilt bra som 

ansats då resultat, analys och slutsats samt studien som helhet har en högre grad av 

generaliserbarhet samt tillåter replikerbarhet, till skillnad från konstruktionism. Detta 

amplifieras dessutom genom att studien åsyftar att förklara sambanden genom att söka 

objektiva samband och förklara dem utifrån vedertagna teorier istället för att förstå 

sambanden genom att finna mening eller betydelse i dem vilket överensstämmer med 

Lindfors-Johanssons (1993, s. 45 - 46) definition av positivism. Detta kommer studien 

åstadkomma eftersom hypotestestandet bryter ned helheten i delar och förklarar dem med 

hjälp av trade-off teorin samt pecking order teorin. Speciellt då problemformuleringen på 

grund av dess positivistiska karaktär ämnar att utifrån sekundärdata dra slutsatser från 

många informationsenheter men med lite data från dessa informationsenheter där 

hermeneutiken snarare drar mycket data från få informationsenheter (Lindfors-Johansson, 

1993, s. 64). 

 

Datainsamlingen sker som ett underlag för att undersöka huruvida samband existerar samt 

hur de kan förklaras med hjälp av teorier inom kapitalstruktur Studien kommer fortlöpa på 

ett objektivt sätt utan tolkningar och åsikter, och till sist kan data kvantifieras samt resultat 

och slutsats generaliseras till hela populationen och rimligtvis replikeras inom andra 

tjänstebranscher.  

2.4 Angreppssätt och forskningsstrategi 

Studiens angreppssätt är en deduktiv ansats och dess forskningsstrategi är en kvantitativ 

metod. Detta är delvis den naturliga övergången, enligt många vetenskapliga forskare, från 

objektiv ontologi samt positivistisk epistemologi och synliggörs av bland annat Lindfors-

Johansson (1993, s. 56 - 57) där ontologin samt epistemologin är slags rekvisita.  

 

Den deduktiva ansatsen innebär kortfattat enligt flertalet författare, däribland Bjereld et al., 

(2002, s. 89), Holme & Solvang (1997, s. 50-51, 57-58) samt Johansson-Lindfors (1993, s. 

56) att studien löper utifrån teori till empiri. Således innebär detta att studiens angreppssätt 

tar sin utgångspunkt i den befintliga teorin inom kapitalstruktur för att med hjälp av teorin 

förklara empirisk sekundärdata om bemanningsbranschen i Sverige. Den deduktiva 

ansatsen amplifieras ytterligare då de variabler som undersöks är använda samt verifierade 

av tidigare empiri för att mäta samband mellan skuldsättning och exempelvis storlek för att 

sedan förklara sambandet utifrån teorier inom kapitalstruktur. Sedan kommer hypoteserna 
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innebära att empirisk sekundärdata antingen bekräftar eller förkastar teorierna som 

förklaringsmodeller. Bjereld et al. (2002, s. 89) förklarar att hypoteserna är studiens grund 

för att undersöka verkligheten. Där det sammanfattningsvis således är vedertagna teorier 

inom kapitalstruktur som är utgångspunkten som sedan undersöks empiriskt. 

 

En av anledningarna att använda ett deduktivt angreppssätt är att flera tidigare artiklar som 

författarna studerat under litteraturgenomgången har samma deduktiva angreppssätt. Det är 

inte huvudskälet till att studien är deduktiv, utan snarare ett argument att metoden är 

tillämpad i tidigare forskning. Det kvalitativa angreppssättet bör dock inte förkastas inom 

kapitalstruktur på svenska bemanningsbranschen eftersom det skulle kunna användas som 

ett komplement till en kvantitativ studie för att bredda och vidga forskningen, men i det här 

fallet hade en kvalitativ undersökning inte tillfört syftet med studien då generella slutsatser 

för hela bemanningsbranschen inte vore möjligt i en kvalitativ studie som istället riktar 

fokus mot mycket information om få informationsenheter, där informationsenheterna i 

studien avser bemanningsföretagen. En kvalitativ studie hade istället inneburit att söka 

större förståelse kring hur bemanningsföretag resonerar vid deras företags kapitalstruktur. 

Snarare anses kvalitativ metod som ett alternativt angreppssätt för att undersöka 

bemanningsbranschen och utifrån empirin generera tillämpbara teorier. 

 

Studien utgår inte från en induktiv ansats främst eftersom syftets ändamål inte är att utifrån 

empirin undersöka vilka teorier som kan genereras. Bjereld (2002, s. 88) samt Johansson-

Lindfors (1993, s. 54 - 55) stödjer resonemanget och argumenterar att induktion genererar 

teorier utifrån empirin. Det finns även ett tredje angreppssätt som bör nämnas som är en 

reaktion på begränsningarna inom de två traditionella angreppssätten och snarare liknar 

analytisk induktion enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 154), så kallad abduktion (Wallén, 

1996, s. 48). 

 

Enligt Holme & Solvang (1997, s. 51) kan deduktion beskrivas som när studien utifrån 

olika påståenden testar studiens hypoteser. Författarna Holme & Solvang (1997, s. 13 - 14) 

motiverar även studiens kvantitativa forskningsstrategi eftersom statistiska mätmetoder, 

som studien syftar att använda sig av, är en central utgångspunkt för kvantitativ metod. 

Detta innebär att en baksida med den deduktiva ansatsen bör beaktas, nämligen att utifrån 

teorin kan studien enbart söka den information och analysera den sekundärdata som teorier 

anser vara relevant i förhållande till trade-off teorin och pecking order teorin, vilket innebär 

att viktig information riskerar att gå förlorad. Syftet är dock att tillämpa teorierna objektivt 

där teorin åsyftar att generera hypoteser som sedan prövas och genom det möjliggöra att ta 

ställning till sambanden av variablerna för företag inom bemanningsbranschen. Sedan 

undersöks samband där de förklaras med hjälp av teorin. Således ställs resultatet mot den 

redan existerande teorin för att undersöka hur väl teorierna kan förklara de samband som 

uppstår. 

 

Därutöver motiverar även Saunders et al. (2009, s. 125) att den deduktiva ansatsen är 

lämplig eftersom det enligt dem ofta attraherar positivistiska forskare då studien ämnar att 

testa kausalitet och samband mellan olika variabler, vilket även är fallet i den här studien. 

En viktig implikation av detta menar Lindfors-Johansson (1993, s. 63) är att studien kräver 

mycket arbete innan datainsamling, där en acceptabel operationalisering av begreppen är 

centralt. I den aktuella studiens fall dess oberoende variabler samt beroende variabeln 
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skuldsättningsgrad. Därutöver är det viktigt enligt Bryman (2011, s. 151) att 

operationaliseringen inom kvantitativ metod korrekt definierar begreppen för att kunna 

tillämpa teorierna inom kapitalstruktur samt att undersöka om de är förklarande. Där det 

således innebär att trade-off teorin samt pecking order teorin utgör en ram inom vilken 

kapitalstrukturen i svenska bemanningsbranschen kan undersökas och forskningsresultat 

kan tolkas. Författarna argumenterar för att det inte är empirin som utgör någon 

teorigenerering utan snarare används empirin hos svenska bemanningsbranschen för att 

fastställa ett eventuellt förklaringsvärde av de redan existerande teorierna inom 

kapitalstruktur.  

 

 
Figur 1. Studiens metodologiska utgångspunkter. Figur konstruerad av författarna, 2016. 

2.5 Perspektiv 

Verkligheten bör enligt Bjereld et al. (2002, s. 17) sättas in i ett perspektiv för att 

begripliggöra en korrekt översikt. Således underlättar det för läsaren att tolka studien i 

alltifrån dess problemformulering till dess slutsatser genom att läsaren löpande under 

studien förblir medveten om det perspektiv studien åsyftar att beakta. Eftersom studien 

utgår utifrån ett perspektiv kan eventuella missuppfattningar mellan läsare och författare 

undvikas samtidigt som det minimerar läsarens egna tolkningar då denne är medveten om 

att studien har en, eller flera, avnämare. Studien utgår från företagsledningens perspektiv då 

de är beslutsfattare i valen hur företaget ska finansieras. Således är företagsledningen 

definierad som de personer i företagen som är beslutsfattare till valen av finansiering. 

Perspektivet är grundat i studiens teoretiska utgångpunkt då alla teorier utgår från ett 

företagsledningsperspektiv. Studien hade kunnat utgå från andra perspektiv såsom 

aktieägare eller långivare. Dock bör det poängteras att många företag i 

bemanningsbranschen har ett väldigt litet antal aktieägare där även företagsledningen och 

aktieägarna ofta är samma personer.  

 

Därutöver motiveras studiens perspektiv ytterligare då studien är riktad, samt åsyftar att 

tillgodose praktisk kunskap, till företagsledningar hos företag inom svenska 

bemanningsbranschen. Specifikt motiveras perspektivet utifrån studiens praktiska relevans 

och kunskap då det är företagsledningen som kan använda sig av studiens slutsatser i 

praktiken. Exempelvis påverkar ett företags kapitalstruktur dess lönsamhet där det således 

är viktigt för företagsledningen att förstå om teorier inom kapitalstruktur är viktigt att 

beakta när det kommer till val av kapitalstruktur.  

2.6 Litteratursökning 

Ett deduktivt angreppssätt innebär enligt Jensen (1995, s. 36 - 37) att författarna bör bedriva 

en omfattande litteraturgenomgång i ett tidigt stadie för att få förståelse kring teorierna. 
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Därutöver använder författarna inspiration från flertalet vetenskapliga artiklar för att öka 

kunskapen kring teorier om kapitalstruktur och de relevanta variablerna, vilket inte vore 

möjligt utan en omfattande litteratursökning. Den omfattande litteratursökningen har 

tillgodogjort författarna med en god referensram kring ämnesområdet och kunskapsläget. 

Winter & Edgardh (1982, s. 23 - 24) påpekar att det är essentiellt med en god referensram 

för att bilda god uppfattning och förståelse kring ämnesvalet.  

 

Studiens systematiska litteratursökning innebär konkret att nyckelord genomgående 

reviderats för att uppdateras med nya, mer relevanta, sökord. På grund av revideringen av 

sökord och den gedigna systematiken har endast ett fåtal av litteraturen presenterats i 

referenslistan där det återfinns 52 referenser. Den gedigna litteratursökningen härstammar 

sig i att litteratur kunnat ge författarna en bra bild av kunskapsläget samt ämnesvalet under 

ett tidigt stadie av studien och har därefter utforskats ytterligare för att undgå onödiga 

gråzoner. Begreppet gråzon innebär att författarnas medvetenhet kring att viss litteratur 

samt vetenskapliga artiklar är svårfunnen, vilket beaktats genom att exempelvis tillämpa 

flera olika nyckelord, vilket föranlett dem till en gedigen litteratursökning för att lyckas 

identifiera det relevanta materialet i gråzonen. Således bör begreppet inte tolkas som att 

författarna enbart genomfört litteratursökningen för att sålla ut det material som tillhör 

gråzonen och anses vara irrelevant till studien. Därutöver tillgodogör författarna sig av 

nyckelord som är direkt kopplade till kapitalstruktur, men även andra nyckelord som 

författarna genom litteratursökningen insett kan vara relevanta som exempelvis de variabler 

studien inkluderat. Sedan har dessa sökord kombinerats genom booleska sökningar med ord 

som exempelvis AND, OR, NOT för att utvidga litteratursökningen och undvika gråzoner. 

Därutöver är ämnesvalet kapitalstruktur bäst lämpat för att applicera engelska nyckelord på 

grund av det simpla faktum att den mesta litteraturen inom området är på engelska, men 

eftersom studien tillämpar teorierna inom kapitalstruktur på svenska bemanningsbranschen 

har även svenska nyckelord använts synonymt. Författarna har använt nyckelord som 

kapitalstruktur, tjänsteindustri/bransch, trade-off teorin samt pecking order teorin men 

samtidigt varit medvetna om att detta utgör en utgångspunkt.  

 

Databaser har utöver relevanta nyckelord underlättat litteratursökningen. Där det första 

stadiet var att sålla ut de databaser som ansågs relevanta till studiens syfte. De relevanta 

databaserna var Business Source Premier, Taylor & Francis och JSTOR samt en 

litteratursökning främst inom databasen Journal of Service Industry. Således har 

användningen av databaserna underlättat studiens litteratursökning. Där det varit extra 

viktigt med en omfattande litteratursökning eftersom att det till en början var svårt att hitta 

forskningsartiklar som var specifikt relevanta till studiens problemformulering, då de är så 

pass få. 

 

Utöver litteratursökning inom databaser har även artiklarna i sig utnyttjats för att bland 

annat ge studien den vetenskapliga och faktabaserade kunskapsbas som är nödvändig för att 

öka pålitligheten. Det är nästintill uteslutande peer-reviewed artiklar som undersökts, vilket 

innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade. Anledningen till att inte endast peer-

reviewed artiklar undersöktes är då det finns knapphändig forskning och artiklar som 

specifikt behandlar kapitalstruktur inom tjänstebranschen och således fanns det inte fog nog 

att vara alltför strikt med de artiklar författarna hämtade inspiration från. Därutöver har 

dessa artiklar i dess referenslistor gett författarna möjlighet att utvidga litteratursökningen 
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genom förslag på andra relevanta studier. Samtidigt som författarna med hjälp av 

citeringsfunktionen effektivt kunnat identifiera kritik mot artiklarna. Detta har bland annat 

underlättat när studien använt befintlig teori för att undersöka variabler där de studier 

variablerna undersökts i sedan tidigare verifierades vara äkta samt att författarna kunde 

åtgärda den kritik som riktades mot dem. Därutöver har artiklarna varit användbara 

eftersom författarna granskat andra studier på master-nivå inom samma ämnesområde för 

att söka bra argument, där författarna i deras uppsatser vanligtvis citerat till källan och det 

således varit möjligt för den aktuella studien att verifiera utifall källan är korrekt samt dess 

trovärdighet och avslutningsvis implementeras enligt studiens syfte. 

2.7 Källkritik 

Studien tillämpar fyra kriterier för källkritik utifrån Rolf Ejvegårds metodbok Vetenskaplig 

metod, 2003, där ytterligare litteratur som behandlar källkritik använts som komplement till 

Ejvegårds fyra kriterier. Andra författare, med delvis annorlunda krav vad respektive 

benämning innefattar, som bör nämnas innefattar Thurén (1997, s. 11) samt Eriksson och 

Wiedersheim-Paul (2006, s. 167 - 168). Enligt Ejvegård (2003, s. 62 - 66) är de fyra 

kriterierna för en bra källa äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav. 

Då denna studie ämnar att empiriskt undersöka sekundärdata är det enligt Lundahl & 

Skärvad (1999, s. 134) viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till datainsamlingen då 

sekundärdata kan vara opartisk eller medvetet vinklad genom exempelvis ofullständig 

information eller tveksamma urval. Där det empiriska urvalet utifrån databasen Retriever 

diskuteras ytterligare i avsnitt 4.4. 

2.7.1 Äkthetskrav 

Ejvegård (2003, s. 62) beskriver äkthetskravet som materialets äkthet, där läsaren till 

vetenskapliga verk alltid bör ifrågasätta utifall författaren är upphovsman till det 

publicerade verket. Thurén tillägger (1997, s. 12) att även försköningar av studiens resultat 

kan anses bryta mot äkthetskravet. 

  

Studien utgår i dess teoretiska referensram främst utifrån upphovsmakarnas vetenskapliga 

artiklar till teorierna, då dessa teorier samt dess författare är accepterade och vedertagna 

inom kapitalstruktur och den akademiska världen anses de uppfylla äkthetskravet. 

Samtidigt som de anses tillförlitliga med flera citeringar av nyare forskningsstudier. Genom 

att därtill undersöka och implementera mer aktuella studier kring teorierna i avsnitt 3, 

studiens teoretiska referensram, har extra hänsyn tagits till kritik och påbyggnader av 

teorierna för att undvika en ensidig bild av verkligheten. 

 

Därutöver har studien tillgått vetenskapliga artiklar som utnyttjats genomgående i texten, 

där det således funnits fog att granska dessa extra noggrant. Ett exempel är författarna 

Maçãs & Serrasqueiro (2007) där det inte finns några antydningar på att dessa inte 

uppfyller äkthetskravet, vilket också gäller för resterande vetenskapliga artiklar som 

exempelvis Gill et al. (2009) samt Yazdanfar & Öhman (2015). Där det var viktigt att 

undersöka specifikt presentationen av resultat då deras studier, i likhet med den här, ämnar 

att tillämpa teorier inom kapitalstruktur på ett annorlunda studieobjekt. Där författarna 
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resonerar att eftersom tidigare vetenskapliga artiklar för det undersökta fenomenet är få kan 

det finnas fog för att försköna resultatet som överensstämmer med deras tes. Däremot är 

detta osannolikt då exempelvis Maçãs & Serrasqueiro (2007) undersökte flera variabler 

men endast hade empiriska bevis för ett fåtal av dem. Därutöver har ett flertal andra 

vetenskapliga artiklar använts i studien, men då har författarna varit väl medvetna om bland 

annat var de publicerats, antal citeringar med mera och använt dem som uppfyllt 

äkthetskravet. 

2.7.2 Oberoendekrav 

Ejvegård (2003, s. 63 - 64) beskriver oberoendekravet som att upphovsmannen till det 

publicerade verket presenterat objektiva uppgifter och fakta. Därutöver indelar Ejvegård 

(2003, s. 63 - 64) källorna i primärkällor och sekundärkällor där Ejvegård förklarar att 

primärkällor är att föredra framför sekundärkällor. Anledningen att primärkällor föredras 

framför sekundärkällor menar Ejvegård är att primärkällor är mer tillförlitliga eftersom 

informationen i sekundärkällan kan bli beskrivet ur sin egentliga kontext, omformulerat 

eller förvanskat genom exempelvis vinklingar samt eventuella missuppfattningar av 

informationen. 

 

Den aktuella studien har, i största möjliga mån, utgått ifrån förstahandskällor. Då 

författarna haft tillgång till bland annat Business Source Premier via Umeå universitet samt 

andra databaser har det effektiviserat sökandet efter primärkällor. Exempelvis har de teorier 

som används i studiens teoretiska referensram först och främst utgått från primärkällorna, 

men även den resterande litteraturen i den aktuella studien. Resterande litteratur åsyftar 

främst de vetenskapliga artiklar som genomgående diskuteras i studien. Johansson (2011, s. 

86) nämner att faktorer som uttryck samt språkanvändning påverkar hur tidigare studier 

tolkats genom annorlunda förförståelse. Detta är relevant till denna studie eftersom de 

vetenskapliga artiklar som granskats är skrivna av författare från bland annat Portugal, 

USA och Sverige. Således är det viktigt att gå till förstahandskällan i dessa vetenskapliga 

artiklar eftersom att denna studie annars riskerar att tolka andrahandskällan som tolkat 

förstahandskällan inkorrekt.  

 

Studien både tillgodogör sig samt refererar till bemanningsforetagen.se som ej anses 

uppfylla oberoendekravet eftersom det finns risk att de medvetet vinklat material för att få 

branschen att uppstå mer attraktiv än vad den är. Detta är något författarna tagit i beaktande 

vid referering till organisationen och i största möjliga mån undersökt utifall primärkällor 

kan verifiera fakta. Samtidigt som det bör påpekas att bemanningsforetagen.se i stor grad 

utgjort inspiration snarare än faktabaserade argument. 

2.7.3 Färskhetskrav 

Ejvegård (2003, s. 64) beskriver färskhetskravet som att nyutkomna publikationer föredras 

framför äldre. Där Ejvegård (2003, s. 64) menar att mer aktuella publikationer borde 

innehålla ytterligare fakta samt granskat de nya rön som kan ha tillkommit inom området. 

  

Studien beaktar färskhetskravet samtidigt som författarna använt sig av äldre källor. 

Således har mer aktuella publikationer samt litteratur varit relevant och föredragits framför 
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äldre publikationer. Däremot har äldre källor ansetts relevanta då fakta samt argument är 

aktuella än idag. Studien har dragit nytta av färskare litteratur gällande bland annat statistik 

och även metodologi. Däremot har äldre metodologisk litteratur använts i bland annat 

avsnittet teoretisk metod. Det bör dock nämnas att trots detta är det en mix av färskhetskrav 

samt resterande krav som varit en av anledningarna till detta då de nyare rönen konstaterat 

samt utvecklat den metodologi som presenterats i äldre litteratur. Den äldre litteratur som 

granskats är oftast på grund av att författarna ämnat att använda sig av teoriers 

originalartiklar. Ytterligare anledning med att använda nyare källor inom metodologin är att 

de kan förklarat relevanta begrepp till studien mer utvecklat än äldre, däremot har det oftast 

även inkluderats färskare metodologisk litteratur i dessa avsnitt för att påvisa dess relevans 

samt att de nya rönen är inkorporerade än idag, vilket betyder att det är viktiga argument att 

beakta. Studiens implementerade vetenskapliga artiklar har även tänjt på färskhetskravet. 

Anledningen till detta är att studien behövt beakta oberoendekravet och således undvika att 

inkludera sekundärkällor. I detta fall har studien kompletterat äldre källor, som ofta är 

primärkällan, med äldre och färskare källor.  

2.7.4 Samtidighetskrav 

Ejvegård (2003, s. 64) beskriver samtidighetskravet som att publikationer helst ska vara 

publicerade en kort tidsrymd efter den tidshändelse som undersöks. Ejvegård (2003, s. 64) 

menar att längre tidsrymd påverkar förståelsen samt minnet gällande exempelvis detaljer. 

Samtidighetskravet är enligt Ejvegård (2003, s. 65) i kontrast med förgående färskhetskrav 

eftersom färskhetskravet säger att nyare publikationer är att föredra framför äldre medan 

samtidighetskravet menar att kortare tidsrymd mellan den undersökta händelsen och 

publikationen är att föredra framför en längre tidsrymd. Där det är upp till forskaren att 

utvärdera vad som bör föredras i varje unika situation. 

  

Samtidighetskravet är det av Ejvegårds krav som är minst relevant till studien. Det är 

relevant ur det perspektivet att kapitalstruktur ständigt förändras och anpassar sig efter 

omvärlden och den ekonomiska verkligheten. Tjänstebranschen förändras ständigt och 

således bör även undersökningar samt dess tes, resultat och analys också förändras 

beroende på under vilken tidsera tjänstebranschen undersöks. Därför är det befogat att de 

vetenskapliga artiklar studien främst tillgår är publicerade under 2000-talet. Det blir desto 

mer relevant eftersom bemanningsbranschen uppkom år 1992 och således bör 

samtidighetskravet innebära att källorna är publicerade efter detta årtal då de tar hänsyn till 

ny information kring kapitalstruktur samt ekonomin som helhet. 
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3. Teoretisk referensram 
Avsnittet ämnar att förklara grunden för studiens teoretiska avstamp, avsnittet inleds med 

att kortfattat förklara uppkomsten för forskningsämnet av företags kapitalstruktur. Vidare 

förklarar författarna den teoretiska grund studien utgår ifrån. Efter detta introduceras 

variablerna som kommer användas för att kunna mäta empirin, där avsnittet sedan 

förklarar sambanden mellan teorierna och variablerna samt dess teoretiska förankring för 

studiens hypoteser. Avslutningsvis sammanställer författarna tidigare empiri inom 

forskning om kapitalstruktur. 

 

Merton Miller & Franco Modiglianis irrelevansteori presenterades år 1958 i deras artikel 

The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. Miller & Modigliani 

(1958) lade grunden till det nuvarande tankesättet kring företags kapitalstruktur. Utifrån 

antaganden om perfekta marknader var deras resultat att ett företags finansieringsform inte 

har någon påverkan på dess värde. 

 

Deras första proposition (1958, s. 268 - 269) förklarar att företagens skuldsättningsgrad inte 

har någon effekt och således har ett företag med skuld och ett annat helt skuldfritt företag 

samma värde. Detta stämmer bara då det finns antaganden om att konkurrenskostnader, 

skatt, räntor och transaktionskostnader inte existerar, så kallad perfekt marknad. Miller & 

Modiglianis (1958, s. 271) andra proposition förklarar att om ett företag tar på sig mer 

skulder kommer aktieägarna kräva en högre avkastning på grund av den ökade risken. Detta 

innebär enligt Miller & Modigliani att kapitalstruktur inte kan användas av företag för att 

minska deras kapitalkostnader.  

 

Den aktuella studien utgår däremot inte från Miller & Modiglianis irrelevansteori då deras 

antaganden inte fungerar i verkliga studier. Studien väljer ändå att presentera deras arbete 

kortfattat på grund av att de var viktiga pionjärer inom området och har drivit på 

kunskapsutvecklingen. De förklarande teorier studien utgår från hade rimligtvis inte 

existerat om det inte var på grund av deras arbete.  

3.1 Static trade-off teori 

Trade-off teorin bygger på idén om att ett företags kapitalstruktur är baserad på fördelarna 

och nackdelarna med att finansiera ett företag av lån. Teorin nämndes första gången år 

1973 i artikeln A state-preference model of optimal financial leverage författad av Alan 

Kraus & Robert Litzenberger där de vägde företags val av kapitalstruktur mot den ökade 

risken av beskattning samt konkurskostnader som deras två förklaringsfaktorer. Ett företags 

fördelar att ta på sig mer lån är skattelättnaderna som uppstår genom att skuldräntorna är 

avdragsgilla, en så kallad skattesköld. Nackdelarna med skuld som finansieringsmetod är 

den ökade risken att företagen inte klarar av att betala deras skulder vilket leder till ökade 

kostnader för företaget. Om företaget ej klarar av de ökade räntekostnaderna kan det i 

värsta fall leda till en konkurs vilket medför förlorade intäkter och juridiska kostnader. 

Enligt Kraus & Litzenberger (1973, s. 913) måste företagsledningen beakta dessa faktorer 

när de väljer hur de ska finansiera sig, för att uppnå den optimala skuldsättningsgraden ska 
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ett företag nå den grad där de maximerar fördelarna av skatteskölden samtidigt som de har 

tillräckligt kapital för att minimera riskerna för konkurs.  

 

Den aktuella studien utgår ifrån static trade-off teori vilket innebär att intresset är hur 

företags kapitalstruktur ser ut vid en viss tidpunkt, till skillnad från dynamic trade-off teori 

som undersöker om företag anpassar deras kapitalstruktur under en längre tidsperiod för att 

hålla en optimal kapitalstruktur (Dang, 2013, s. 172). Detta på grund av att studien 

undersöker bemanningsföretagen med hjälp av en tvärsnittsdesign för att besvara 

problemformuleringen. En longitudinell studie som undersöker företagen över flera år hade 

inneburit att dynamic trade-off teori varit mer lämpad.  

 

  
Figur 2. Trade-off teorin inklusive optimal skuldsättningsnivå. Källa: Myers, 1984, s. 577 

 

Figur 2 visar att fördelarna av skatteskölden minskar med den kostnad som är förknippad 

med de ökade konkurskostnaderna som mer lån medför. Figur 2 visar även att det finns en 

optimal punkt där företag maximerar deras skattesköld samtidigt som de kan hantera 

kostnaderna av lånen. Denna punkt är enligt Myers (1984, s. 578) rörlig för alla företag 

samt att alla företag har olika optimala nivåer. Myers (1984, s. 578) argumenterar att 

företag bör leta efter denna nivå för att maximera värdet av företaget, teorin menar således 

att det finns en optimal kapitalstruktur för alla företag. Kapitalstrukturen kommer dock se 

olika ut för olika företag eftersom alla företag har olika lånekostnader och skattekostnader. 

En optimal kapitalstruktur är svår att definiera och när Myers (1984, s. 575) själv försökte 

besvara frågan var hans slutsats att han inte funnit något företag som har en sådan. Det 

finns dock skäl att undersöka kapitalstruktur inom bemanningsbranschen eftersom studien 

vill undersöka hur väl företagen följer trade-off teorin. Eftersom det är svårt att definiera en 

optimal kapitalstruktur samt att forskningsläget inom tjänstebranschen är dåligt utforskat 

finns det anledningar att studera just detta. 

3.2 Pecking order teorin 

Pecking order teorin författades av Myers (1984) i hans artikel The capital structure puzzle, 

som en reaktion till Miller & Modigliani samt trade-off teorin då de inte förklarade hur 
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finansieringsbeslut praktiskt genomförs i företag. Myers (1984, s. 567) föreslår istället att 

företag följer en hierarki när det kommer till hur företag ska finansiera sig. När ett företag 

söker finansiering föredrar de att finansiera företaget med internt kapital i första hand, 

sedan lån samt nyemittera aktier (new equity) som sista alternativ. Detta innebär att 

företaget finansierar sig med internt kapital i första hand, när företagets interna kapital är 

otillräckligt och företaget är i behov av ytterligare kapital väljer företaget att finansiera sig 

med lån. Utifall företaget inte anser det rimligt att öka belåningen, eller belåna sig från 

första början, kommer företaget att ge ut nya aktier. Myers (1984, s. 582) argumenterar att 

detta dock inte stämmer för alla företag eftersom det alltid kommer finnas företag som 

istället nyemitterar aktier av andra anledningar.  

 

Anledningarna till varför företag föredrar att finansiera sig med internt kapital är många. En 

av anledningarna är att ledningen är riskaversiv och en annan anledning är att företagen inte 

vill ge bort kontrollen av deras företag. Brealey et al. (2014, s. 469) beskriver därutöver att 

en ytterligare fördel med intern finansiering är att företagen undviker de kostnader som är 

inkluderade vid belåning, som exempelvis räntekostnader och uppläggningsavgifter. 

Fördelarna med internt kapital i relation till att nyemittera aktier är att ledningen undviker 

att ge ut mer aktier eller konverteringsobligationer, där ledningen undviker att förlora mer 

kontroll av företaget. Myers (1984, s. 583) förklaring till att nyemission är företagens sista 

utväg vid val av finansiering är på grund av informationsasymmetri. Investerare har inte 

samma information som ledningen har när det kommer till hur företaget ska använda deras 

kapital och kommer därför inte betala fullt pris för deras aktier på grund av den ökade risk 

de tar. Brealey et al. (2014, s. 470) menar att företagsledningen är medvetna om detta och 

skulle enligt pecking order teorin endast nyemittera aktier då de är övervärderade. Detta 

leder till en balans för företagen mellan ökad belåning och att nyemittera aktier. Myers 

(1984, s. 585) förklarar att eftersom investerare är medvetna om företagens beteende 

kommer nyemissioner tas emot skeptiskt av marknaden på grund av 

informationsasymmetrin, detta kommer tvinga företag som söker externt kapital till att ta 

lån istället.  

3.3 Undersökta variabler 

Föregående avsnitt har beskrivit två teorier om kapitalstruktur vid företags val av 

kapitalstruktur, samt de fördelar och nackdelar som en ökad skuldsättningsgrad medför. Det 

finns extensiv forskning inom detta ämne men väldigt lite forskning existerar i mindre 

kapitalintensiva branscher. Argumentet till att använda variabler för att studera 

kapitalstruktur är enligt Van der Wijst & Thurik (1993, s. 56) att valet av ett företags 

kapitalstruktur inte är mätbart i sig. Variablerna används för att empiriskt kunna undersöka 

detta. Författarna till den aktuella studien har genomfört en granskning av tidigare 

undersökningar för att välja lämpliga variabler till att undersöka valen av ett företags 

kapitalstruktur. De fyra oberoende variabler som skall undersökas har också visat på en 

statistiskt signifikant relation, både positiv och negativ till skuldsättningsgrad vilket har 

påvisats i studier av bland andra Gaud et al. (2005), Gill et al. (2009) samt Maçãs & 

Serrasqueiro (2007). Variabeln likviditet har, till skillnad från resterande variabler, inte 

undersökts i deras studier. Anledningen att även likviditet är inkluderat är då det är en 

vanligt förekommande variabel när mindre företags kapitalstruktur undersökts, som av till 
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exempel Goddard et al. (2005) samt Mateev & Ivanov (2011), då likviditet ofta anses som 

en viktigare faktor för företagen än till exempel fasta tillgångar för att beviljas lån. 

 

Eftersom studien undersöker företagens kapitalstruktur är dessa variabler viktiga att 

undersöka. Studiens fyra oberoende variabler kommer att visa samband som går att förklara 

utifrån studiens teoretiska urval och kommer att vara en grund för att undersöka hur väl 

teorierna kan förklara svenska bemanningsbranschens kapitalstruktur.  

 

Den aktuella studien skulle kunna inkludera fler oberoende variabler. Anledningen till att 

inte undersöka andra oberoende variabler är unikt i varje fall. Däremot bör det nämnas att 

en av anledningarna beror på att de oberoende variabler studien som författarna valde att 

inte undersöka ej har uppvisat statistiskt signifikanta samband i tidigare studier. Det skulle 

däremot kunna argumenteras att eftersom studien undersöker samband och teorier genom 

att applicera dem på ett nytt studieobjekt bör fler oberoende variabler inkluderas för att 

kunna påvisa att de likt dem tidigare studierna även inte är statistiskt signifikanta inom 

bemanningsbranschen. Alla oberoende variabler som studien undersöker utgår från tidigare 

empiri, även de tänkbara oberoende variabler som skulle kunnat undersökas i studien men 

avfärdades utgår från tidigare empiri. Den tidigare empirin åsyftar undersökningar av Gaud 

et al. (2005), Gill et al. (2009), Goddard et al. (2005), Mateev & Ivanov (2011) samt Maçãs 

& Serrasqueiro (2007). 

 

Utifrån tidigare empiri kan främst två oberoende variabler identifieras som skulle kunna 

vara relevanta i den aktuella studien. Därför anser författarna att en motivation är befogad 

för att avvisa respektive oberoende variabel. Den första oberoende variabeln som skulle 

kunna vara relevant i studiens fall är vad Maçãs & Serrasqueiros (2007, s. 552) benämner 

”asset structure”. Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 552) har definierat det som ”Ratio 

between fixed assets and total assets”, vilket på svenska betyder fasta tillgångar dividerat 

med totala tillgångar. Anledningen till att studien inte tillgår variabeln är på grund av att 

många företag inom bemanningsbranschen har väldigt få fasta tillgångar och i flera fall 

inga fasta tillgångar. Eftersom att flera företag inte äger fasta tillgångar innebär detta att 

variabeln skulle uppvisa ett värde på 0 som innebär att författarna inte skulle kunna 

använda flera värden, som uppvisar värde 0, för att mäta eventuella statistiskt signifikanta 

samband med skuldsättningsgrad. Den andra oberoende variabeln som skulle kunna vara 

relevant att undersöka är bolagsskatten, vilket är en oberoende variabel som undersökts i 

studier av Gaud et al. (2005, s. 56), Gill et al. (2009, s. 49) samt Mateev & Ivanov (2011, s. 

126). Variabeln skatt skulle kunna påverka ett företags skattesköld samt att skatteplanering 

skulle kunna leda till att vissa företag betalar mindre i skatt än andra företag. Anledningen 

till att den aktuella studien inte undersöker skatt är då tidigare empiri undersöker företag 

som är verksamma i flera olika länder och således en mer relevant variabel i dessa studier. 

Den aktuella studien undersöker endast företag som är aktiva i Sverige. Då företagen endast 

är aktiva i Sverige kommer alla företag att betala samma bolagsskatt, eftersom 

bolagsskatten är samma för alla studieobjekt är således inte variabeln relevant att 

undersöka.  

  



 
23 

3.3.1 Skuldsättningsgrad 

I studien kommer skuldsättningsgrad att definieras som totala skulder dividerat med totala 

tillgångar år 2014. Skuldsättningsgrad är studiens beroende variabel. 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Figur 3. Definition av skuldsättningsgrad 

 

Tidigare undersökningar av Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 553) samt Mateev & Ivanov 

(2011, s. 124) har definierat skuldsättningsgrad som ”ratio between total liabilities and 

total assets”. Medan Gill et al. (2009, s. 50) definierade skuldsättningsgrad som ”average 

total liabilities divided by total assets”, där skillnaden är att Gill et al. använder 

genomsnittliga totala skulder från två år. Samtliga av de tidigare studierna har haft 

skuldsättningsgrad som deras beroende variabel. Det den aktuella studien avser med totala 

skulder är företagets kortfristiga och långfristiga skulder. Det studien avser med totala 

tillgångar är posten totala tillgångar i balansräkningen, vilket inkluderar 

anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.  

 

En annat vanligt sätt att definiera skuldsättningsgrad för att undersöka kapitalstruktur är 

totala skulder dividerat med eget kapital. Studiens författare valde dock att definiera 

skuldsättningsgrad som totala skulder dividerat med totala tillgångar utifrån tidigare empiri 

inom tjänstebranscher samt att företagen inom svenska bemanningsbranschen 

karaktäriseras av lågt eget kapital. En av nackdelarna med studiens definition av 

skuldsättningsgrad är att företagen inom svenska bemanningsbranschen har få 

anläggningstillgångar och således få totala tillgångar. Vilket kan resultera i att de 

undersökta bemanningsföretagen ser ut att ha en högre skuldsättningsgrad på grund av att 

moderbolaget äger majoriteten av de fasta tillgångarna. Bemanningsföretagen äger få fasta 

tillgångar där en anledning till detta kan bero på att många bemanningsföretag är en del av 

en koncern, det kan även bero på att bemanningsföretagen inte behöver fasta tillgångar där 

det viktiga snarare är personalen. Samtidigt som författarna vill poängtera att den 

eventuella anledningen till få fasta tillgångar inom bemanningsbranschen inte utgår från 

tidigare empiri utan det är författarnas uppfattning utifrån kunskap kring 

bemanningsbranschen att personal är viktigare än fasta tillgångar. Författarna vill således 

tydliggöra att företag inom den svenska bemanningsbranschen uppvisar få fasta tillgångar 

där studien inte specifikt kan besvara anledningen till detta utifrån tidigare forskning om 

den svenska bemanningsbranschen. Företagen har också lågt eget kapital då många av 

företagen istället har fordringar till moderbolagen. Att använda definitionen totala skulder 

dividerat med eget kapital innebär således att skuldsättningsgraden blir missvisande för 

branschen. Exempelvis uppvisade flera företag en skuldsättningsgrad upp emot 100 när 

författarna använde definitionen totala skulder dividerat med eget kapital, se appendix 1. 

Vilket innebär att företaget har 100 gånger mer skulder än eget kapital. Eftersom att totala 

skulder dividerat med totala tillgångar överensstämmer med definitionen av 

skuldsättningsgrad i tidigare studier inom tjänstebranscher samt leder till en bättre 

normalfördelning med ett medelvärde kring 0,7, är detta definitionen författarna väljer för 

att undersöka bemanningsföretagens skuldsättningsgrad. 
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3.3.2 Storlek 

I studien kommer storlek att mätas som företagets totala tillgångar år 2014.  

 

Tidigare empiri, bland annat Titman & Wessel (1988, s. 6) samt Maçãs & Serrasqueiro 

(2007, s. 552) har definierat variabeln storlek som ”logarithm of total assets” vilket på 

svenska betyder logaritm av totala tillgångar. Det studien avser med totala tillgångar är 

samtliga anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

 

För att förklara vilken effekt storlek har på ett företags kapitalstruktur bör det nämnas 

fördelarna med att vara ett stort företag. Wald (1999, s. 173) argumenterar att stora företag 

kan minska deras transaktionskostnader och kan då ha större flexibilitet när det kommer till 

deras kapitalstruktur. En annan fördel enligt Wald (1999, s. 173) innebär att stora företag 

har fler aktieägare vilket leder till mindre inflytande över ledningen. Att storleken på ett 

företag påverkar deras kapitalstruktur har att göra med informationsasymmetri, ett större 

företag kan lättare nå ut med information till deras intressenter på grund av ett ökat antal 

aktieägare som kräver högre transparens av ledningen vilket minskar 

informationsasymmetri.    

 

Stora företag har enligt Titman & Wessel (1988, s. 6) fler tillgångar samt mer internt 

kapital som de kan finansiera sig med jämfört med mindre företag. De större företagen kan 

finansiera sig med det interna kapitalet och undviker de kostnader som lån medför. Detta 

kommer således enligt pecking order teorin leda till att större företag kommer ha en lägre 

skuldsättningsgrad än vad små företag har. Således bör ett negativt samband mellan storlek 

och skuldsättningsgrad uppvisas enligt pecking order teorin. Enligt trade-off teorin bör det 

motsatta förhållandet ske på grund av att större företag bör ha mer tillgångar vilket leder till 

att de lättare kan ta lån och få en större skattesköld.  

 

Således bör ett negativt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad uppvisas enligt 

pecking order teorin. Där ett positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad bör 

uppvisas enligt trade-off teorin. Utifrån de två sambanden genererar författarna två 

hypoteser för variabeln storlek, där hypotes H1 förklaras utifrån trade-off teorin medan 

hypotes H2 förklaras utifrån pecking order teorin. Det aktuella avsnittet motiverar 

hypotesernas teoretiska förankring medan avsnitt 5. Hypoteser motiverar hypoteserna 

ytterligare med att hänvisa till tidigare empirisk forskning. Därefter undersöks hypoteserna 

i avsnitt 6. Empiri där de antingen accepteras eller förkastas. Studiens tillvägagångssätt för 

hypotesgenerering på variabeln storlek upprepas för variablerna lönsamhet, 

tillväxtmöjligheter samt likviditet.  

 

H1: Det existerar ett positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad  

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad 
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3.3.3 Lönsamhet 

I studien kommer lönsamhet att mätas som rörelseresultat, år 2014, dividerat med totala 

tillgångar, år 2014. 

 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡 =  
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Figur 4. Definition av lönsamhet 

 

Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 552) har definierat variabeln lönsamhet som ”ratio between 

operating income and total assets” vilket på svenska betyder rörelseresultat dividerat med 

totala tillgångar. Det studien avser med rörelseresultat är posten rörelseresultat i 

resultaträkningen. Det studien avser med totala tillgångar är samtliga anläggnings- och 

omsättningstillgångar.  

 

Enligt pecking order teorin bör företagsledningen, enligt Gaud et al. (2005, s. 54), använda 

företagets vinster för att finansiera företagets löpande kostnader samt till nya investeringar 

eftersom detta är det billigaste alternativet. Det borde därför kunna förklaras att företag med 

högre lönsamhet bör ta mindre lån än deras konkurrenter. Det skulle även gå att 

argumentera för att ett mer lönsamt företag bör kunna söka billigare externt kapital men 

detta bestrider pecking order teorin eftersom de istället skulle prioritera internt genererat 

kapital.  

 

Trade-off teorin hävdar motsatsen till pecking order teorin. Enligt trade-off teorin borde 

det, enligt Gaud et al. (2005, s. 53), finnas en positiv korrelation mellan lönsamhet och 

mängden skulder eftersom risken av konkurskostnader minskar vilket leder till att företagen 

i större utsträckning kan utnyttja skatteskölden.  

 

Således bör ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad uppvisas enligt 

pecking order teorin. Där ett positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad bör 

uppvisas enligt trade-off teorin. Utifrån de två sambanden genererar författarna två 

hypoteser för variabeln lönsamhet, där hypotes H3 förklaras utifrån trade-off teorin medan 

hypotes H4 förklaras utifrån pecking order teorin. 

 

H3: Det existerar ett positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 

 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 

3.3.4 Tillväxtmöjligheter 

I studien kommer tillväxtmöjligheter mätas som den procentuella ökningen av totala 

tillgångar från år 2013 till år 2014. 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 2014 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 2013

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 2014
 

Figur 5. Definition av tillväxtmöjligheter 
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Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 551) har definierat variabeln tillväxtmöjligheter som 

”growth of total assets” vilket på svenska betyder tillväxt av totala tillgångar. Det studien 

avser med totala tillgångar är samtliga anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. 

Bemanningsbranschen har varit väldigt expansiv sedan dess uppkomst och således är 

tillväxtmöjligheter en relevant variabel att undersöka. 

 

Ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad bör uppvisas enligt 

trade-off teorin. Detta eftersom företag med större tillväxtmöjligheter är motiverade att 

investera i projekt med hög risk för att maximera aktieägarnas vinst. Vilket medför att 

långivarna är mindre villiga att låna ut till företag med höga tillväxtmöjligheter, vilket 

enligt Gaud et al. (2005, s. 53) leder till ett negativt samband.  

 

Enligt pecking order teorin bör ett företag med högre tillväxtmöjligheter leda till ett större 

behov av att återinvestera deras vinst tillbaka till företaget. Enligt Cassar & Holmes (2003, 

s. 137) kommer företagen söka sig även till kortfristiga lån för att finansiera dessa 

möjligheter vilket leder till en högre skuldsättningsgrad. Som innebär att ett positivt 

samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättning kan påvisas enligt pecking order 

teorin. Pecking order teorin kan även uppvisa ett negativt samband mellan 

tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad enligt Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 558) när 

tillväxtmöjligheter är lägre än balanserade vinstmedel. 

 

Således bör ett negativt eller positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad uppvisas enligt pecking order teorin. Där ett negativt samband mellan 

tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad bör uppvisas enligt trade-off teorin. Utifrån de 

två sambanden genererar författarna två hypoteser för variabeln tillväxtmöjligheter, där 

hypotes H5 förklaras utifrån pecking order teorin medan hypotes H6 förklaras utifrån trade-

off teorin samt pecking order teorin. 

 

H5: Det existerar ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad 

 

H6: Det existerar ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad 

3.3.5 Likviditet 

I studien kommer likviditet att mätas som omsättningstillgångar, år 2014, dividerat med 

kortfristiga skulder, år 2014.  

 

𝐿𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =  
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
 

Figur 6. Definition av likviditet 

 

Tidigare empiri, inkluderat bland annat Goddard et al. (2005, s. 1273) samt Mateev & 

Ivanov (2011, s. 126) har definierat variabeln likviditet som ”current assets divided by 

current liabilities” vilket på svenska betyder omsättningstillgångar dividerat med 

kortfristiga skulder. Det studien avser med omsättningstillgångar är posten 

omsättningstillgångar i balansräkningen. Det studien avser med kortfristiga skulder är hela 

posten kortfristiga skulder i balansräkningen. Ett problem som kan uppstå med den 
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oberoende variabeln likviditet är att posten kortfristiga skulder inkluderas i både likviditet 

och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. I avsnitt 6.2 där författarna diskuterar 

studiens multikollinearitet kan däremot inget multikollinearitetsproblem uppvisas vilket 

betyder att de två variablerna är tillräckligt skilda från varandra för att 

multikollinearitetsproblem ska störa studiens regressionsmodeller. 

 

Enligt Goddard et al. (2005, s. 1274) bör ett företag med hög likviditet enligt trade-off 

teorin använda detta kapital för att söka mer lån för att öka sin skattesköld eftersom de har 

likviditet att klara av de ökade räntekostnaderna. Goddard et al. (2005, s. 1276) 

argumenterar även för att företag med en högre likviditet är redo att betala oförutsedda 

utgifter. Enligt trade-off teorin bör det därför det finnas ett positivt samband mellan 

skuldsättningsgrad och ett företags likviditet. 

 

Pecking order teorin menar istället att ett företag med hög likviditet kommer använda detta 

kapital för att finansiera sina projekt och ha en lägre skuldsättningsgrad. En högre likviditet 

bör enligt Mateev & Ivanov (2011, s. 120) bero på att företag med låg likviditet har som 

enda utväg att finansiera nya projekt med kortfristiga lån då mindre företag varken har 

tillgångar eller lånehistorik för att erhålla annat kapital. Enligt pecking order teorin kommer 

kapitalet istället investeras i interna projekt vilket leder till ett negativt samband mellan 

skuldsättningsgrad och företags likviditet.  

 

Många andra undersökningar inom kapitalstruktur har gjort valet att inte undersöka 

likviditet i deras undersökningar. Detta på grund av att i andra branscher är ett företags 

fasta tillgångar en mer intressant variabel att undersöka vid företags skuldsättningsgrad. I 

bemanningsbranschen saknas dock dessa tillgångar som kan användas som borgen till 

långivarna och då blir likviditet en mer relevant variabel att undersöka eftersom den 

fokuserar mer på ett företags kortfristiga skulder.  

 

Således bör ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad uppvisas enligt 

pecking order teorin. Där ett positivt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad bör 

uppvisas enligt trade-off teorin. Utifrån de två sambanden genererar författarna två 

hypoteser för variabeln tillväxtmöjligheter, där hypotes H7 förklaras utifrån trade-off teorin 

medan hypotes H8 förklaras utifrån pecking order teorin. 

 

H7: Det existerar ett positivt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

 

H8: Det existerar ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

3.4 Tidigare empiri – Kapitalintensiva branscher 

Tidigare empiri består av både direkta studier som undersöker kapitalstruktur i 

tjänstebranscher samt indirekta studier som undersöker kapitalstruktur i kapitalintensiva 

branscher. Tidigare empiri åsyftar att presentera hur detta forskningsämne undersökts samt 

att lyfta fram deras resultat för att kunna relatera den aktuella studiens resultat till tidigare 

studier samt att kunna undersöka skillnader. Det är inte möjligt att lyfta fram alla studier då 

forskningsområdet är för extensivt. Studien presenterar istället vetenskapliga artiklar med 
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liknande forskningsdesign för att påvisa att det finns ett forskningsgap samt motivera att en 

studie med hjälp av variabler samt studiens teoretiska grund är lämplig. 

 

Titman & Wessels studie från år 1988 var en av de första som undersökte utifall trade-off 

teorin och pecking order teorin var förklarande i verkligheten med hjälp av variabler. De 

valde också till skillnad från många andra undersökningar att inkludera kortfristiga lån som 

förklarande variabel. Fördelen med att använda sig av variabler är enligt Titman & Wessel 

(1988) att de har möjligheten att mäta sådant som regressionsmodeller inte kan. Genom att 

undersöka 469 företag inom tillverkningsbranschen över en period från år 1974 till år 1979 

fick de ofullständiga resultat, Titman & Wessel (1988, s. 17) visade ändå på att deras 

resultat överensstämmer med teorierna inom kapitalstruktur. Titman & Wessels (1988) 

forskning resulterade i att flera vidare studier började använda oberoende variabler för att 

undersöka skuldsättningsgrad. 

 

Gaud et al. (2005) undersökte kapitalstrukturen hos 104 listade företag i Schweiz, som 

förklarande variabel använde de skuldsättningsgrad och mätte detta mot flertalet oberoende 

variabler. Deras undersökning blir väldigt relevant då deras undersökning liknar den 

aktuella studies, samtidigt som de fick statistiskt signifikanta resultat på deras variabler. 

Storlek var positivt korrelerat med skuldsättningsgrad vilket tyder på att trade-off teorin har 

stor inverkan. Tillväxtmöjligheter samt lönsamhet var negativt korrelerat med skuldsättning 

vilket enligt Gaud et al. (2005) visar att även pecking order teorin måsta användas för att 

förklara valen av skuldsättningsgrad.  

 

Undersökningar har även genomförts om kapitalstruktur i svenska företag. Yazdanfar & 

Öhman (2015) undersökte kapitalstruktur i små och medelstora företag. Eftersom deras 

undersökningsobjekt karaktäriseras av få fasta tillgångar påminner deras studieobjekt om 

denna studies vilket leder till att deras resultat till viss del är överförbara på 

bemanningsbranschen där undersökningsobjekten också består av få fasta tillgångar. De 

utgick från agentteorin och undersökningen skiljer sig från den aktuella studiens oberoende 

variabler, då Yazdanfar & Öhman (2015) har valt att undersöka ålder och industri istället 

för tillväxtmöjligheter samt använde sig av lönsamhet som förklarande variabel. Deras 

studie undersöker 15 897 olistade företag i fem olika industribranscher. De använde sig av 

3SLS modeller i deras studie för att undvika endogena resultat mellan variablerna.  

3.5 Tidigare empiri – Tjänsteföretag 

Maçãs & Serrasqueiro (2007) undersökte med hjälp av paneldata 75 stycken företag inom 

den portugisiska serviceindustrin. De valde skuldsättningsgrad som förklarande variabel 

och tre av de oberoende variabler den aktuella studien ämnar att undersöka. Deras resultat 

visar att tillväxtmöjlighet är statistiskt signifikant negativt korrelerat med 

skuldsättningsgrad samt en statistiskt signifikant positiv korrelation med storlek och 

tillväxtmöjligheter. Deras undersökning gav statistiskt signifikanta resultat vid 1 % på alla 

variabler förutom tillväxtmöjligheter som hade både en positiv och negativ korrelation med 

skuldsättningsgrad i olika modeller. Deras slutsatser är att den portugisiska 

servicebranschen inte hanterar internt och externt kapital annorlunda vilket motstrider 

pecking order teorin. En annan slutsats är att skulder används som ett sätt att disciplinera 

ledningen för att undvika agentproblem samt att tvinga ledningen att investera i lönsamma 
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projekt. De argumenterar också att eftersom företagen kan använda sig av skuld för att 

disciplinera ledningen har servicebranschen i Portugal inga problem med att få lån.  

 

Serrasqueiro (2011) undersökte små och medelstora företag inom servicebranschen i 

Portugal då 99,6 % av Portugals företag är just små och medelstora. Serrasqueiro 

undersökte om informationsasymmetrin är lika påtaglig som inom större företag. 

Serrasquieros hypotes (2011, s. 38) var att undersöka om tjänstebranschen snabbare justerar 

deras kortfristiga lån än i tillverkningsindustrin. Detta på grund av att de har incitament att 

betala av dem snabbt och försöka ta längre lån. Hennes resultat visade att företag inom 

serviceindustrin snabbare justerar deras kortfristiga lån mot den optimala nivån medan de 

var långsammare att justera långfristiga lån. Utifrån studiens variabler (Serrasqueiro 2011, 

s. 53) visade det sig att informationsasymmetrin mellan serviceindustrin och långivare var 

mer relevanta när det kommer till vilka företag som går i konkurs och vilka som inte gör 

det.  

 

En annan undersökning som försöker förklara valen av kapitalstruktur inom 

servicebranschen är Gill et al. (2009) i deras undersökning om serviceföretag i USA. 

Genom att samla in årsredovisningar från 300 bolag inom serviceindustrin i USA 

undersökte de om kapitalstrukturen skiljer sig från mer kapitalintensiva branscher. Genom 

att använda sig av kausala samband mellan variabler samt regressionsmodeller blev deras 

resultat att trade-off teorin, som förutspår ett positivt samband mellan fasta tillgångar och 

skuld, inte stämde. Deras resultat visar istället att det fanns en negativ korrelation mellan 

mängd fasta tillgångar och skuldsättningsgrad. Detta beror enligt Gill et al. (2009, s. 49) på 

att långivarna prioriterar företagets nuvarande tillgångar mot deras fasta tillgångar i mindre 

kapitalintensiva branscher. Andra slutsatser innefattar att storleken på företagen inte var en 

anledning till varför ett företag väljer sin kapitalstruktur, samt att tillväxtmöjligheter inte 

uppvisade ett statistiskt signifikant samband med skuldsättningsgrad.  

3.6 Sammanfattning av tidigare empiri 

Tidigare empiri belyser att det är svårt att fastställa resultat som fullständigt kan förklaras 

av den aktuella studiens teoretiska referensram. De resultat som presenteras visar inte 

statistiskt signifikanta samband i alla variabler, sambanden påvisar ofta att det är en 

specifik teori som är förklarande. Kapitalstruktur skiljer sig när det kommer till vilken 

bransch som undersökts, i vilka länder företagen verkar samt hur belåningskulturen ser ut i 

dessa länder. Det går dock att påvisa hur ett företag väljer sin kapitalstruktur med hjälp av 

trade-off teorin samt pecking order teorin. Att variabler är vanligt förekommande för att 

förklara skuldsättningsgrad beror på att valen av ett företags kapitalstruktur inte går att 

mäta i sig utan det behövs andra förklarande variabler för att kunna dra dessa slutsatser. Det 

går inte utifrån tidigare studier som genomförts kring kapitalstruktur inom tjänstebranschen 

att dra några slutsatser eller förvänta ett visst resultat vilket är väl lämpat både från 

metodisk ståndpunkt och för studiens syfte. Tidigare empiri tyder på att mindre företag 

tycks bäst förklaras av pecking order teorin vid val av kapitalstruktur genom att de företag 

med högre omsättning har en lägre skuldsättningsgrad.  
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4. Praktisk metod 
Avsnittet praktisk metod beskriver studiens forskningsdesign för att därefter förklara 

studiens urval och hur de bortfall som upptäcktes sedan hanterades. Sedan redogörs det för 

studiens datainsamling och databearbetning vilket slutligen leder till studiens statistiska 

modeller och de antaganden som måste vara uppfyllda för att använda de statistiska 

modellerna.  

4.1 Forskningsdesign 

Studiens verklighetssyn är objektiv vilket medför att författarna inte kommer påverka 

studiens insamlade data utan syftar att studera verkligheten som den är. Forskningsdesignen 

är i form av en observationsstudie, där Lantz (2014, s. 25) förklarar observationsstudier 

som en studie där forskarna samlar in data genom att observera urvalet och där data 

används utan att forskarna påverkar den. Därutöver motiveras en observationsstudie 

ytterligare genom att den data som har insamlats klassificeras som sekundärdata där det i 

enlighet med Lantz (2014, s. 52) är data insamlad sen tidigare för ett annat ändamål, i 

studiens fall företags finansiella data som sammanställts utifrån årsredovisningar. Där 

Lundahl & Skärvad (1999, s. 131 - 133) definierar sekundärdata som andrahandsdata vilket 

avser data och information om ett visst fenomen som inte är insamlat eller sammanställt 

primärt för den egna studien. Variablerna som studien utgår från har beräknats utan 

påverkan av författarna, vilket överensstämmer med Lantz (2014, s. 52) definition av en 

observationsstudie. 

 

Studien använder sig av en tvärsnittsdesign vilket Lantz (2014, s. 28) definierar som att 

utifrån observationer samlar forskarna in data vid en viss tidpunkt, år 2014 i studiens fall. 

Där studien undersökt bemanningsföretag på Retriever för att förklara 

bemanningsföretagens kapitalstruktur. Enligt Bryman (2011, s. 64) används en 

tvärsnittsdesign för att genom en kvantitativ metod undersöka samband i insamlad data för 

att besvara studiens uppställda hypoteser. Därutöver förklarar Bryman & Bell (2007, s. 55) 

att det är fördelaktigt i en tvärsnittsdesign att använda sig av fler än en observationsenhet 

för att det då är större variation i de undersökta variablerna och distinktionen mellan dem. 

Fördelarna med tvärsnittsdesign är att den är väl lämpad när samband ska undersökas 

mellan olika variabler såsom den aktuella studien avser att göra. Dock menar Bryman 

(2011, s. 64) att det är svårare att förklara kausaliteteten, alltså vilken variabel som 

påverkar vilken. De variabler studien använt är vanligt förekommande i tidigare empiri, där 

den aktuella studien förlitar sig utifrån tidigare empiri att det är skuldsättningsgrad som är 

den beroende variabeln. 

 

Studien skulle kunna ha använt sig av en longitudinell design, men i det slutgiltiga valet 

användes en tvärsnittsdesign. Detta eftersom författarna uppmärksammade problem med en 

longitudinell studie och att undersöka företag inom bemanningsbranschen över tid. Där 

faktorer som att branschen är såpass ny och således blir data från tidigare årtal missvisande, 

fler företag har etablerats och detta är företag som ofta är väldigt nischade, samtidigt som 

företag gått i konkurs under tiden. Således medför en tvärsnittsdesign att studiens data och 

resultat blir desto mer aktuell, vilket är relevant för en såpass ung och växande bransch. 
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Alltså hade en longitudinell studie kunnat vara relevant, men eftersom författarna avser att 

undersöka hur kapitalstrukturen ser ut i dagsläget använder sig studien istället av en 

tvärsnittsdesign. 

4.2 Urvalsmetod 

Enligt Bryman (2011, s. 179) samt Dahmström (2005, s. 55) är det viktigt att fastställa 

vilken population som skall undersökas innan datainsamlingen genomförs. Fastställandet 

av populationen avser att säkerställa möjligheten för datainsamlingen som en grund för att 

besvara problemformuleringen. En målpopulation och de undersökningsobjekt som väljs 

sammanfaller sällan, istället undersöks objekt som faller in under ramen i en så kallad 

rampopulation. Ett direkturval kan genomföras om ram- och målpopulationen 

sammanfaller.  

 

Populationen i den aktuella studien utgörs av de företag som sammanfaller under avsnitt 

personaluthyrning SNI-kod 78.200 i Retriever vilket medför en total population på 2 272 

bolag. I avsnitt 1.5 presenteras studiens avgränsningar vilket är de undersökningskriterier 

studien avsett att följa. De företag som kommer undersökas kommer alla ha bolagsformen 

aktiebolag samt ha varit aktiva de senaste två åren. Detta på grund av att företagen måste 

publicerat årsrapporter från år 2013 samt år 2014 vilket studien kräver för att beräkna 

samtliga variabler. Företagen ska även ha en omsättning över 10 000 000 SEK under det 

senaste året, därför att företag med lägre omsättning inte har samma möjligheter när de ska 

söka kapital jämfört med större bolag. Studiens population inkluderar 379 bolag, dessa 

bolag kan återfinnas på Retriever. Enligt Lindfors-Johanssons (1993, s. 93) definition av 

rampopulation innebär det således att detta är studiens rampopulation, som sammanfaller 

med studiens målpopulation.  

 

Lindfors-Johansson (1993, s. 92) säger att vid en sådan här stor population är det lämpat att 

genomföra ett obundet slumpmässigt urval, vilket innebär att slumpmässiga stickprov av en 

större population medför att alla objekt har lika stor chans att bli valda. Detta innebär att 

studiens resultat kan generaliseras på hela rampopulationen utan att genomföra en 

totalundersökning (Lindfors-Johansson 1993, s. 92). Studien kommer använda sig av en 

slumpgenerator mellan 1 - 379 för att generera 150 stycken företag som blir studiens 

målpopulation.  

 

Ett problem med ett obundet slumpmässigt urval i den aktuella studien är att slumpen 

skulle kunna leda till att studien innehåller för många små eller stora företag. För att 

undvika detta problem kommer urvalet genomföras med att stratifiera urvalet i vad 

författarna benämner stora, medelstora och små företag, där storleken är baserad på 

företagens omsättning enligt Retriever. Att benämna företagen som stora, medelstora och 

små har inte utförts av tidigare empiri, indelningen av företag är en benämning för att öka 

läsvänligheten och undvika att hänvisa läsaren till företag 1-126, företag 127-252 och 

företag 253-379.  För att sedan genomföra ett obundet slumpmässigt urval i dessa tre strata. 

För de företag som blev slumpmässigt utvalda hänvisas läsaren till appendix 2. Syftet med 

detta är för att kunna studera hela bemanningsbranschen måste det undersökas om teorierna 

kan anpassas till alla företag i populationen, således anpassas de till att precisionskraven 

uppfylls utan att erhålla överflödiga observationer ifrån vissa strata. Undertäckning samt 
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övertäckning kan leda till att studien inte undersöker hela målpopulationen på grund av 

vissa stratan kan bli överrepresenterade och kan leda till att målpopulationen inte 

överensstämmer med rampopulationen, vilket studien undviker genom dess urvalsmetod.  

4.3 Bortfall 

Holme & Solvang (1997, s. 199 - 200) menar att det är en viktig uppgift hos forskare att 

minimera bortfallet där det i studiens fall främst åsyftar variabelbortfall. Variabelbortfall 

definierar Holme & Solvang (1997, s. 199) som att forskarna saknar upplysningar rörande 

enskilda enheter på enskilda variabler, där de variablerna i studiens fall specifikt åsyftar 

skuldsättningsgrad samt de fyra oberoende variablerna. Det förekom två variabelbortfall 

och de uppkom när företag saknade värde för totala tillgångar under år 2013 på grund av att 

företagen etablerats under år 2014. Därutöver var variabelbortfall icke-existerande hos 

resterande företag, detta eftersom att de posterna är vedertagna i företagens årsrapporter.  

4.4 Datainsamling 

För att samla in data har studien utnyttjat Retriever Business där årsredovisningar för år 

2014 samt år 2013 har kunnat införskaffas. Retriever har använts för datainsamling då det 

är en oberoende tillförlitlig källa samt innehåller all information studien söker ifrån 

bemanningsbranschens företag. Det är även en vanligt förekommande databas att insamla 

andrahandsdata i andra forskningsarbeten. Efter årsredovisningarna inhämtats har data som 

är underlag för skuldsättningsgrad samt för de fyra oberoende variablerna överförts och 

sparats i Excel. Studien har sedan använt denna data för att räkna ut skuldsättningsgrad 

samt de fyra oberoende variablerna. Retriever anses som en säker källa med ett gott rykte 

men stickprov har genomförts genom att besöka företagens egna hemsidor och verifiera att 

årsredovisningarna överensstämmer med dem författarna hämtat via Retriever, detta för att 

undersöka om insamlad data är korrekt. Ett problem med Retriver är att om företag inte 

klassificeras enligt SNI-kod 78.200 kommer detta leda till att studien inte har möjlighet att 

inhämta företagets data vilket leder till undertäckning. Undertäckningen innebär enligt 

Körner & Wahlgren (1998, s. 11) att företag som tillhör populationen inte inkluderas i 

studien.  

4.5 Databearbetning 

Jenny Winter (1992, s. 54) definierar syftet med den statistiska bearbetningen som att 

reducera datamaterialet till de siffror som bäst besvarar problemformuleringen, där de 

relevanta siffror som avses i studien är dess samtliga variabler. Databearbetningen bestod 

av att bearbeta den rådata som inhämtats från Retriever med syfte att beräkna studiens 

variabler. Variablerna räknades ut i det statistiska analysprogrammet Minitab 17 genom att 

använda de formler som definierats i avsnitt 3.3 som beroende samt oberoende variabler. I 

samband med bearbetningen av rådata till slutproduktens mätbara variabler uppstod 

problem. Problemet innefattade bland annat variabeln storlek som hade för stora avstånd 

för att kunna använda dess data. Lösningen på detta problem innebar att logaritmera 

variabeln storlek vilket även utförts i tidigare studier av Gaud et al. (2005, s. 59) samt 

Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 552). Logaritmering av en oberoende variabel innebär 
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enligt Institute for digital research and education hos UCLA (Institute for digital research 

and education, 2016) att forskaren logaritmerar en variabel genom att ta avvikande värden 

från en snedvriden fördelning för att komma närmare medelvärdet där variabeln således blir 

mer normalfördelad. Detta åstadkoms genom att logaritmeringen av variabeln krymper 

avstånden. Med andra ord innebär logaritmeringen att variabeln blir mer normalfördelad 

eftersom avstånden krymper (Institute for digital research and education, 2016). Detta är en 

korrekt metod eftersom logaritmering inte innebär att ändra på variabeln i egentlig mening, 

utan data komprimeras.  

4.6 Statistiska verktyg 

Studien utgår ifrån tidigare vetenskapliga studier för att avgöra vilka statistiska modeller 

som är lämpliga. De statistiska modellerna är vedertagna för att undersöka sambanden 

mellan studiens variabler, även om det givetvis är viktigt att hålla sig kritisk till dem då 

varje undersökningsobjekt i varje enskild studie ser annorlunda ut.  

 

Studien tillgår således statistiska modeller från tidigare studier inom kapitalstruktur, där de 

statistiska modeller som åsyftas är enkel linjär regression. Studien använder sig av andra 

statistiska modeller utöver de som explicit behandlas i tidigare empiri, med en motivation 

under respektive avsnitt varför de är inkluderade i den aktuella studien. Exempelvis har 

ingen av författarna till de tidigare vetenskapliga studierna beskrivit i deras studier explicit 

hur de hanterat eventuella avvikande värden, utan där har den aktuella studie använt sig av 

ett Grubbs test som förklaras under avsnitt 4.6.1 nedan. 

4.6.1 Avvikande värden 

Ett problem som uppstod vid beräkningen av variablerna var att en normalfördelning inte 

kunde påvisas i varje variabel då studiens insamlade data uppvisade avvikande värden, i 

form av extremvärden. Det finns olika sätt att hantera avvikande värden, ett vanligt sätt är 

att trimma data. Att trimma bort avvikande värden är enligt Tomberlin (2001, s. 30) att 

avvikande värden tas bort från resterande data på grund av att de anses felaktiga till 

exempel att de är utanför studiens avgränsningar. Vid exkludering av avvikande värden är 

det viktigt att författarna inte exkluderar värden enligt deras eget tycke utan snarare 

använder sig av statistiska modeller för att upptäcka och i sin tur exkludera avvikande 

värden i de olika variablerna. 

 

För att undersöka utifall studiens data innefattade några avvikande värden som kan störa 

studiens statistiska utfördes ett Grubbs test för att upptäcka dem. Ett Grubbs test utgår från 

en normalfördelad population för att upptäcka om det finns avvikande värden som inte bör 

tillhöra denna population. Hypotesen som Grubbs test undersöker är nollhypotesen H0: Det 

finns inga avvikande värden i populationen, samt alternativhypotesen Ha: Det finns minst 

ett avvikande värde i populationen. Detta med en signifikansnivå på 95 %. (Tietjen & 

Moore, 1972, s. 585) 

 

För att ett Grubbs test ska bli relevant studerades utifall data i variabeln skuldsättningsgrad 

och de fyra oberoende variablerna var normalfördelade. De avvikande värden som kunde 

upptäckas genom Grubbs test återfinns i appendix 3 där avvikande värden tidigare påvisats 
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som en röd kvadrat men som har behandlats genom att kontinuerligt trimma bort data tills 

dess att Grubbs testet inte påvisade fler avvikande värden. Där dessa avvikande värden 

exkluderades ur varje variabel eftersom de statistiska test som studien använder utgår från 

att datamängden är normalfördelad, och således hade påverkat de statistiska testens resultat 

ofördelaktigt. Ett Grubbs test användes tills dess att en acceptabel normalfördelning 

uppstod i de enskilda variablerna, vilket innebar att de ansågs lämpliga för resterande 

statistiska modeller i studien, som kräver en normalfördelad population. Se appendix 4 för 

normalfördelning efter exkludering av avvikande värden. Studien exkluderade sju stycken 

observationer, av totalt 150 observationer, således exkluderades inte mer än 5 % av 

studiens observationsenheter. Enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 95) kan ett för högt 

bortfall göra att beräkningarna blir missvisande och kan innebära att författarna drar fel 

slutsatser. 

4.6.2 Multikollinearitet 

Ett problem som kan uppstå i statistiska test är multikollinearitet vilket kan orsaka 

allvarliga problem. Perfekt multikollinearitet är enligt Studenmund (2014, s. 261) när den 

beroende och oberoende variabeln är en perfekt linjär funktion av varandra, där perfekt 

multikollinearitet är väldigt sällsynt. Även imperfekt multikollinearitet kan orsaka problem 

på grund av att det blir väldigt svårt att tolka vilken variabel som påverkar den andra, vilket 

orsakar kausalitetsproblem. Det blir även svårt för forskare att vara objektiva till resultaten 

menar Studenmund (2014, s. 266) när två variabler har starkt samband med varandra. 

 

Det första som bör beaktas med att undvika multikollinearitetsproblem är att acceptera att 

det inte går att undvika viss multikollinearitet i varje statistiskt test. Det är nästan omöjligt 

att hitta två variabler som inte har någon kollinearitet alls. Det finns dock test som kan 

avgöra om multikollinearitet anses för hög, ett test är att kolla korrelationskoeffienten 

mellan undersökningens variabler. Ett vanligt värde på när korrelationen är för hög är enligt 

Studenmund (2014, s. 274) när korrelationen överstiger 0,8. Ett annat test för att upptäcka 

multikollinearitet är att göra ett VIF-test (variance inflation factor) som är en metod som 

upptäcker multikollinearitet genom att undersöka om en variabel kan bli förklarad av alla 

andra variabler (Studenmund, 2014, s. 273). VIF-testet ger ett index på hur mycket 

multikollinearitet har ökat variansen av en uppskattad samverkan mellan de andra 

variablerna. Om ett VIF-test genomförs och värden på över 5 uppvisas är en vanlig regel 

enligt Studenmund (2014, s. 274) att multikollinearitetsproblem förekommer.  

 

Att upprätta en korrelationsmatris samt ett VIF-test är vanliga test för att undersöka om det 

finns multikollinearitet. Studenmund (2014, s. 275) argumenterar för att undersökningar 

måste acceptera att det inte finns några tester som helt kan förkasta möjligheten av 

multikollinearitet i deras undersökningar och måste beakta detta problem.  

 

Gaud et al. (2005, s. 60) testade multikollinearitet mellan deras variabler samt använde sig 

av ett Pearson korrelationstest för att undersöka samvariation mellan beroende variabler i 

ett VIF test. Där Gaud et al. (2005, s. 60) fastställde att deras VIF test var väsentligt lägre 

än 10, och skriver sedan att enligt artikeln av Regression Analysis by Example, från år 

1997, av Chaterjee & Price (1978, s. 202) är multikollinearitet inte ett problem i deras 

studie eftersom VIF-värdena är lägre än 10. Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 554) använder 
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sig av en korrelationsmatris för att undersöka multikollinearitet mellan deras variabler. 

Däremot använde författarna inga fler metoder, exempelvis VIF test, för att säkerställa att 

för hög multikollinearitet inte råder, utan någon motivering till varför. Fler studier som 

undersökt multikollinearitet inkluderar Gill et al. (2009, s. 51) samt Yazdanfar & Öhman 

(2015, s. 112) som utfört ett VIF test. 

4.6.3 Enkel linjär regression 

Ett sätt att undersöka samband mellan variabler är med hjälp av enkel linjär regression. Det 

är en metod som uppskattar en okänd parameter med målet att minimera differensen mellan 

två eller flera variabler i en mängd data. Det är en statistisk metod som lämpar sig för 

tvärsnittsstudier då den enligt Cameron & Trivedi (2005, s. 702) inte tar hänsyn till 

tidsaspekten eftersom den slår ihop all data. Enkel regression har ett antal antaganden som 

måste uppfyllas för att det ska vara en väl fungerande modell. Det får inte existera 

multikollinearitet mellan variablerna, det får inte finnas exogena förändringar vilket i linjär 

regression innebär att ena variabeln är oberoende av resterande responsvärden, residualerna 

måste vara normalfördelade samt att variansen i residualerna måste vara konstanta.  

 

Om dessa antaganden kan uppfyllas är enkel regression en modell som ger minimal varians 

och ett objektivt medelvärde. Det går även att använda regressionsmodeller för att 

uppskatta ett P-värde, ett P-värde är en funktion av det observerade resultatet av en 

regressionsmodell som mäter hur extrem observationen är. Ett P-värde hänger ihop med 

den signifikansnivå forskarna har satt på modellen. En vanlig signifikansnivå är 95 % och 

kan tolkas som att ett statistiskt signifikant test vid 95 % är testet förklarande 19/20 gånger. 

Ett P-värde på 0.05 ≥ motsvarar att resultatet är statistiskt signifikant.  

 

Tidigare forskning som använt sig av enkel linjär regression innefattar Gaud et al. (2005, s. 

59), Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 556) samt Serrasqueiro (2011, s. 43). Yazdanfar & 

Öhman (2015, s. 104) har även använt linjär regression och stödjer modellens tillämpbarhet 

då de hänvisar till fler studier som använt enkel linjär regression i deras undersökningar. 

4.6.4 Homoskedasticitet 

I avsnitt 4.6.3 förklarades att ett av antagandena för att tillämpa enkel linjär regression är att 

påvisa att variablerna uppvisar homoskedasticitet. Med det menar Schützenmeister et al. 

(2012, s. 142) att variablerna har samma varians. Ett sätt att testa om variabler uppvisar 

homoskedasticitet är enligt Schützenmeister et al. (2012, s. 143) att upprätta 

spridningsdiagram och ställa de oberoende variablerna mot den beroende variabeln, där 

spridningsdiagrammen ska ha ett medelvärde på 0. Detta har genomförts och presenteras i 

appendix 5.  

 

Det som kunde påvisas var att alla fyra variabler uppvisade homoskedasticitet då graferna 

visade att ett medelvärde av varianserna ligger kring 0. Med uppvisad homoskedasticitet 

går det att gå vidare i analysen av studiens data och konstatera att enkel linjär regression är 

en väl fungerande modell i den aktuella studien.  
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5. Hypoteser 
Avsnittet inleds med en förklaring hur studiens författare resonerat kring val av hypoteser. 

Författarna beskriver hur hypoteserna är utformade för att besvara studiens 

problemformulering. Respektive hypotes återkopplas därefter till tidigare empiriska 

undersökningar. 

 

Studiens teoretiska referensram genererade hypoteserna H1 till H8 där hypotesernas 

teoretiska förankring utgick utifrån trade-off teorin samt pecking order teorin. För studiens 

oberoende variabler har således två stycken hypoteser genererats, där den ena hypotesen 

kan förklaras utifrån trade-off teorin och den andra utifrån pecking order teorin. Detta 

avsnitt avser att ytterligare motivera studiens genererade hypoteser genom att lyfta fram 

tidigare undersökningars slutsatser kring variablernas kausala samband. Enligt Lantz (2014, 

s. 151) är ett kausalt samband när en beroende variabel påverkas av en oberoende variabel i 

ett orsak-verkan samband. Studiens fyra oberoende variabler storlek, lönsamhet, 

tillväxtmöjligheter och likviditet utgår utifrån ett förväntat samband med beroende 

variabeln skuldsättningsgrad. Därutöver avser hypoteserna att undersöka de empiriska 

förhållandena för att fastställa huruvida de förväntade sambanden utifrån teorin även kan 

observeras och fastställas som statistiskt signifikanta inom empirin. Sammanfattningsvis 

undersöks huruvida det existerar positiva eller negativa samband mellan studiens fyra 

variabler och skuldsättningsgrad i studiens uppställda hypoteser 

 

Författarnas avsikt med studiens hypoteser är att genom enkel linjär regression mäta 

kausala samband mellan de fyra variablerna mot skuldsättningsgrad. Studiens hypoteser för 

varje variabel förklaras utifrån de två teorierna, där studiens enkla linjära 

regressionsmodeller kommer påvisa positiva eller negativa samband för varje oberoende 

variabel gentemot den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Det påvisade sambandet 

kommer innebära att en av de två hypoteserna förkastas medan den andra hypotesen 

accepteras om den är statistiskt signifikant eller också förkastas om den inte är statistiskt 

signifikant. Om sambandet inte är statistiskt signifikant kommer ändå samband att 

observeras, vilket i sin tur innebär att trade-off teorin eller pecking order teorin till viss del 

kan förklara skuldsättningsgraden. 

 

Tidigare studier som har undersökt kausala samband med hjälp av regressionsmodeller för 

att påvisa vilken av de två teorierna som är förklarande för företagens kapitalstruktur 

inkluderar Gaud et al. (2005), Gill et al. (2009) samt Maçãs & Serrasqueiro (2007). De tre 

tidigare studierna har däremot inte använt sig av hypoteser, utan de har utgått direkt från 

studiernas variablers samband med skuldsättningsgrad. Författarna inspirerades av Mateev 

& Ivanov (2011) när studiens hypoteser genererades. Mateev & Ivanov (2011) undersökte 

kausala samband liknande de tidigare empiriska studierna när de undersökte om trade-off 

teorin eller pecking order teorin förklarade företagens kapitalstruktur. Där Mateev & 

Ivanov (2011) utformade deras hypoteser likt den aktuella studien för att sedan förklara 

sambanden utifrån trade-off teorin eller pecking order teorin. Det är således ett vedertaget 

sätt att utifrån kausala samband mellan studiens fyra oberoende variabler och beroende 

variabeln skuldsättningsgrad dra slutsatser utifrån en av de två teorierna som förklarande 

för företags kapitalstruktur.  
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5.1 Storlek 

Enligt trade-off teorin bör ett positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad 

uppvisas eftersom större företag tar på sig mer lån än mindre företag på grund av att större 

företag har en lägre konkursrisk. Företag med en högre omsättning har ofta bättre kontakt 

med långivare, större företag har även fler fasta tillgångar de kan använda som borgen för 

att få bättre lånevillkor än mindre företag. Tidigare studier som påvisar ett statistisk 

signifikant positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad inkluderar Gaud et al. 

(2005) samt Maçãs & Serrasqueiro (2007). Därutöver påvisar Gill et al. (2009) ett positivt 

samband, dock inte statistiskt signifikant. Således lyder hypotes H1:  

 

H1: Det existerar ett positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad 

 

Enligt pecking order teorin bör ett negativt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad 

uppvisas eftersom företag med fler tillgångar samt mer internt kapital kan finansiera nya 

investeringar med internt genererat kapital istället för lån. Tidigare studier som påvisar ett 

negativt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad inkluderar Frank & Goyal (2003) 

samt Titman & Wessel (1988). Således lyder hypotes H2:  

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad 

5.2 Lönsamhet 

Enligt trade-off teorin bör ett positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 

uppvisas eftersom företag med högre lönsamhet kommer kunna hantera de ökade 

lånekostnaderna och öka företagets skattesköld. I tidigare studier som författarna utgått från 

uppvisas inget positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Även utifall 

tidigare studier inte uppvisat ett positivt samband menar författarna att studien inte kan 

förvänta ett negativt samband inom bemanningsbranschen eftersom tidigare studier inte 

specifikt undersökt svenska bemanningsbranschen. Således lyder hypotes H3: 

 

H3: Det existerar ett positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 

 

Enligt pecking order teorin bör ett negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad uppvisas eftersom företag med högre lönsamhet har mer kapital och kan 

således finansiera företaget med internt genererat kapital istället för belåning eller 

nyemissioner. Enligt Gaud et al. (2005, s. 54) är det negativa sambandet mellan lönsamhet 

och skuldsättningsgrad ett av de mest påvisade sambanden i tidigare studier. Tidigare 

studier som påvisar ett statistiskt signifikant negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad inkluderar Gaud et al. (2005), Gill et al. (2009) samt Maçãs & 

Serrasqueiro (2007). Således lyder hypotes H4:  

 

H4: Det existerar ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 
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5.3 Tillväxtmöjligheter 

Enligt pecking order teorin bör ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad uppvisas eftersom företag med högre tillväxtmöjligheter har ett större 

behov av kapital för att finansiera nya projekt. Eftersom de behöver mer kapital kommer 

det internt generade kapitalet inte tillräckligt tillgodose företagens behov av kapital vilket 

kommer leda till att företagen kommer vara tvungna att ta lån. Tidigare studier som påvisar 

ett statistiskt signifikant positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad 

inkluderar Gaud et al. (2005). Därutöver påvisar Gill et al. (2009) ett, icke statistiskt 

signifikant, positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad. Således 

lyder hypotes H5:  

 

H5: Det existerar ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad 

 

Enligt trade-off teorin bör ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad uppvisas eftersom företag med större tillväxtmöjligheter är motiverade 

att investera i projekt med hög risk för att maximera aktieägarnas vinst. Detta medför att 

långivarna är mindre villiga att låna ut till företag med höga tillväxtmöjligheter. Enligt 

pecking order teorin bör ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad uppvisas när tillväxtmöjligheterna är lägre än balanserade vinstmedel. 

Tidigare studier som påvisar ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad inkluderar Maçãs & Serrasqueiro (2007), Myers (1977) samt Titman & 

Wessel (1988). Således lyder hypotes H6:  

 

H6: Det existerar ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad 

5.4 Likviditet  

Enligt trade-off teorin bör ett positivt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

uppvisas eftersom företag med hög likviditet kommer använda kapitalet för att söka mer lån 

och således öka sin skattesköld eftersom de har råd att finansiera de ökade lånekostnaderna 

på grund av företagens höga likviditet, jämfört med företag som har lägre likviditet. 

Tidigare studier som påvisar ett positivt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

inkluderar Goddard et al. (2005) samt Mateev & Ivanov (2011). Således lyder hypotes H7: 

 

H7: Det existerar ett positivt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

 

Enligt pecking order teorin bör ett negativt samband mellan likviditet och 

skuldsättningsgrad uppvisas eftersom att företagen utnyttjar deras ökade likviditet istället 

för att ta på sig lån där företagen använder deras likvida medel för att återinvestera det i 

företaget. Det existerar inte många studier som använder variabeln likviditet för att 

undersöka företagets kapitalstruktur, således kunde inga tidigare uppmätta negativa 

samband hänvisas från tidigare empiri. Likviditet används när kapitalstruktur i mindre 

kapitalintensiva branscher undersöks och författarna vill därför undersöka utifall det 

existerar ett negativt samband. Således lyder hypotes H8: 

 

H8: Det existerar ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 
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6. Empiri 
Empiriavsnittet inleds med deskriptiv statistik med och utan avvikande värden. Därefter 

redogör författarna för att studien inte uppvisar multikollinearitetsproblem där 

korrelationsmatris samt VIF-test presenteras. Slutligen genomförs enkel regressionsanalys 

där författarna ämnar att undersöka studiens fyra oberoende variablers kausala samband 

gentemot studiens beroende variabel skuldsättningsgrad. 

6.1 Deskriptiv statistik 

Det deskriptiva resultatet avser att beskriva en jämförelse mellan tabell 2 med avvikande 

värden inkluderade och tabell 3 med avvikande värden exkluderade. Detta för att påvisa 

den effekt som exkludering av avvikande värden medför på medelvärde, standardavvikelse, 

minimum och maximum. Inledningsvis exkluderades två observationer från inhämtad data 

då de definierats som bortfall i avsnitt 4.3, sedan exkluderades sju observationer eftersom 

de definierades som avvikande värden enligt Grubbs testet. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik; avvikande värden inkluderade 
Variabel Observationer Saknade 

värden 

Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Skuldsättningsgrad  148 2 0,7006 0,2716 0 1,6965 

Storlek (LN) 

Lönsamhet 

Tillväxtmöjligheter 

Likviditet 

150 

150 

148 

150 

0 

0 

2 

0 

16,432 

0,1307 

0,0280 

1,5935 

1,536 

0,3525 

1,0732 

1,0750 

12,463 

– 2,7464 

– 11,9819 

0,2282 

21,372 

1,5723 

0,9739 

7,7758 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik; avvikande värden exkluderade 
Variabel Observationer Saknade 

värden 

Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Skuldsättningsgrad 147 3 0,6938 0,2597 0 1,4496 

Storlek (LN) 

Lönsamhet 

Tillväxtmöjligheter 

Likviditet 

150 

147 

145 

143 

0 

3 

5 

7 

16,432 

0,1517 

0,1383 

1,3940 

1,536 

0,2036 

0,3157 

0,5141 

12,463 

– 0,6701 

– 0,8489 

0,2282 

21,372 

0,7572 

0,9739 

2,8091 

 

Antalet observationer, för variabeln skuldsättning är 147, således har ett avvikande värde 

exkluderats. Inga avvikande värden observerades enligt Grubbs test för variabeln storlek. 

Antalet observationer för variabeln lönsamhet är 147, tre stycken avvikande värden har 

exkluderats. Antalet observationer för variabeln tillväxtmöjligheter är 145, fem stycken 

avvikande värden har exkluderats. Antalet observationer för variabeln likviditet är 143, sju 

stycken avvikande värden har exkluderats.  

 

I variablerna skuldsättningsgrad, lönsamhet och likviditet har maximum sjunkit. Detta 

eftersom de avvikande värdena Grubbs testet påvisade befann sig i den högra delen av 

normalfördelningen och således var extremvärden med väldigt höga värden jämfört med 

medelvärdet. I variabeln lönsamhet har minimum också sjunkit, detta eftersom de 

avvikande värdena Grubbs testet påvisade befann sig i den vänstra delen av 

normalfördelningen och således var extremvärden med väldigt låga värden jämfört med 
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medelvärdet. Det var således endast i variabeln lönsamhet där avvikande värden 

exkluderats som påverkade både minimum och maximum. 

 

Variabeln lönsamhet uppvisar fortfarande ett minimum med observationer som har ett 

negativt värde, detta då de företagen med negativt värde år 2014 hade negativt 

rörelseresultatet under år 2014. Även variabeln tillväxtmöjligheter uppvisar ett minimum 

som innefattar observationer med ett negativt värde, anledningen till detta är att totala 

tillgångar år 2014 i företagen har minskat jämfört med år 2013.  

 

Exkludering av avvikande värden påverkade samtliga standardavvikelser, vilket resulterat i 

en mer normalfördelad population än när avvikande värden var inkluderade. 

Standardavvikelsen i tillväxtmöjligheter har förändrats mest där standardavvikelsen sjönk 

från 1,0732 till 0,3157 vilket innebär en skillnad på 0,7575 (71 %). Därefter förändrades 

standardavvikelsen procentuellt mest i variabeln likviditet där standardavvikelsen i 

variabeln likviditet sjunkit med 0,5609 (52 %), från 1,0750 till 0,5141. Standardavvikelsen 

i variabeln lönsamhet har sjunkit med 0,1489 (42 %), från 0,3525 till 0,2036. 

Standardavvikelsen i beroende variabeln skuldsättning har förändrats minst med 0,0438 

(4,4 %), från 0,2716 till 0,2597. Deskriptiv data visar att spridningen har minskat för 

samtliga variabler där avvikande värden hanterats, vilket innebär att de olika 

observationerna i de enskilda variablerna är närmare medelvärdet av spridningen i tabell 3 

än i tabell 2 med samtliga observationer inkluderade.  

 

Det kan påvisas att skuldsättningsgraden kring 0,6938 är medelvärdet med 0,2597 i 

standardavvikelse. Skuldsättningsgraden med minimum 0 beror på att företaget i fråga 

varken uppvisade kortfristiga eller långfristiga lån, till skillnad från resterande företag som 

har en skuldsättningsgrad över 0. Nio stycken företag hade en skuldsättningsgrad över 1, 

men under maximum 1,4496. Företag med skuldsättningsgrad över 1 tolkas som att deras 

tillgångar är finansierade med över 100 % lån. Därutöver saknade två företag värden för att 

beräkna skuldsättningsgrad och har definierats som bortfall, se avsnitt 4.3. 

6.2 Multikollinearitet 

Tabell 4. Pearson’s korrelation i korrelationsmatris 

 Skuldsättningsgrad Storlek (LN) Lönsamhet Tillväxtmöjligheter 

Storlek (LN) 

Lönsamhet 

Tillväxtmöjligheter 

Likviditet 

0,021 

– 0,057 

0,074 

– 0,289 

 

– 0,089 

– 0,103 

– 0,033 

 

 

– 0,036 

0,319 

 

 

 

0,080 

 

Tabell 4 ovan presenterar undersökningens korrelationsmatris där korrelationen i samtliga 

av studiens variabler ställs mot varandra med syfte att undersöka utifall 

multikollinearitetsproblem föreligger mellan variablerna. Avsnitt 4.6.2 i studien beskriver 

att multikollinearitetsproblem uppstår om en korrelation ± 0,8 kan uppmätas. Vad som kan 

fastställas ur tabell 4 är att den största uppmätta korrelationen är 0,319 mellan variablerna 

lönsamhet och likviditet. Således kan författarna påvisa att det inte existerar ett 

multikollinearitetsproblem mellan någon av variablerna, där den störst uppmätta 

korrelationen 0,319 är lägre än 0,8. Variabeln skuldsättningsgrad mot storlek och 
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tillväxtmöjligheter samt variabeln likviditet mot lönsamhet och tillväxtmöjligheter är 

empirins positivt förekommande korrelationer. Därutöver uppvisar skuldsättningsgrad en 

negativ korrelation med de två återstående variablerna lönsamhet och likviditet. Där 

samtliga variablers korrelation är lägre än gränsen 0,8 för att hävda att 

multikollinearitetsproblem föreligger. 

 

Korrelationsmatriser används för att ge en överblick av korrelationen mellan studiens 

variabler, men det är rekommenderat att undersöka detta tydligare vilket diskuterades i 

avsnitt 4.6.2. Således har ett VIF-test upprättats nedan för att verifiera att 

multikollinearitetsproblem inte förekommer. Avsnitt 4.6.2 beskrev att det kritiska värdet på 

ett VIF-test vanligtvis är 5. Tabell 5 nedan visar studiens oberoende variablers VIF-värden 

gentemot beroende variabeln skuldsättningsgrad. 

 

Tabell 5. Variance Inflation Factor (VIF-test) 

 VIF 

Storlek (LN) 

Lönsamhet 

Tillväxtmöjligheter 

Likviditet 

1,03 

1,14 

1,02 

1,12 

 

Ett VIF-test som ger ett utslag på 1 visar att det inte finns någon multikollinearitet alls, där 

alla värden över 1 visar att någon slags multikollinearitet förekommer. Tabell 5 visar 

studiens samtliga variabler och dess VIF-värden. Utifrån tabellen kan författarna fastställa 

att samtliga variablers VIF-värden är under det kritiska värdet 5, där det högst uppmätta 

VIF-värdet är 1,14 för variabeln lönsamhet. VIF-testet, tillsammans med 

korrelationsmatrisen i tabell 4, påvisar att multikollinearitet inte innebär ett problem för 

studien. Således bör inte felskattningar i kommande regressionsmodeller förekomma. Det 

är dock viktigt att inte fullständigt utesluta multikollinearitet då det existerar, men 

multikollinearitet existerar utan att vara på en kritisk nivå för studiens empiri och analys.  

6.3 Enkel linjär regression 

Detta avsnitt avser att ge studien ett underlag för att acceptera eller förkasta dess undersökta 

hypoteser. Hypotes 1 till 8 accepteras eller förkastas, detta utförs genom att initialt 

undersöka huruvida sambandet är negativt eller positivt mellan de fyra oberoende 

variablerna och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Därefter tolkas p-värdet för 

respektive samband för att undersöka huruvida sambandet är statistiskt signifikant eller inte 

vid 5 % signifikansnivå (α = 0.05). Avslutningsvis kommer tolkningen av sambandet samt 

dess signifikansnivå antingen att acceptera eller förkasta studiens hypoteser relaterade till 

den specifika oberoende variabel som undersöks i varje avsnitt. 
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6.3.1 Storlek 

Nedan tolkas den oberoende variabeln storlek mot den beroende variabeln 

skuldsättningsgrad. Variabeln storlek definieras som företagets totala tillgångar, år 2014. 

 

 
Figur 7. Enkel linjär regressionsmodell, skuldsättningsgrad mot logaritmerad storlek. 

 

Figur 7 visar modellen för enkel linjär regression mellan den oberoende variabeln storlek 

och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Utifrån diagrammet i figur 7, samt 

ekvationen skuldsättningsgrad = 0,634 + 0,0036 storlek (LN), kan författarna fastställa att 

det existerar ett positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad. Den oberoende 

variabeln storlek uppvisar flest observationer mellan de logaritmerade värdena av storlek 

inom intervallet 15 till 17. Det kan även påvisas att desto större värde storlek uppvisar desto 

högre är skuldsättningsgraden.  

 

Avslutningsvis kan hypotes H2: Det existerar ett negativt samband mellan storlek och 

skuldsättningsgrad förkastas, medan hypotes H1: Det existerar ett positivt samband mellan 

storlek och skuldsättningsgrad undersöks vidare. 

 

Tabell 6. Regressionsanalys med P-värde, storlek mot skuldsättningsgrad 

Y = Skuldsättningsgrad Koefficient Standardavvikelse P-värde 

Konstant 0,634 0,231 0,007 

Storlek (LN) 0,0036 0,0140 0,796 
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P-värdet 0,796 innebär att sambandet inte är statistiskt signifikant vid 5 %. Detta innebär att 

tabell 6 uppvisar att även om figur 7 ovan påvisar ett positivt samband mellan storlek och 

skuldsättningsgrad, är sambandet inte statistiskt signifikant för att acceptera hypotes H1.  

 

H1: Det existerar ett positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad  

 

H2: Det existerar ett negativt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad 

 

Ovanstående hypoteser presenterades i avsnitt 3.3.2. Det empiriska resultatet för storlek och 

skuldsättningsgrad är inte statistiskt signifikant vid 5 % nivå. Studien kan således inte 

fastställa ett positivt eller negativt statistiskt signifikant samband mellan de två variablerna. 

Hypoteserna H1 och H2 förkastas.  

6.3.2 Lönsamhet 

Nedan tolkas den oberoende variabeln lönsamhet mot den beroende variabeln 

skuldsättningsgrad. Variabeln lönsamhet definieras som rörelseresultat, år 2014, dividerat 

med totala tillgångar, år 2014. 

 

 
Figur 8. Enkel linjär regressionsmodell, skuldsättningsgrad mot lönsamhet 

 

Figur 8 visar modellen för enkel linjär regression mellan den oberoende variabeln 

lönsamhet och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Utifrån diagrammet i figur 8, 

samt ekvationen skuldsättningsgrad = 0,7062 - 0,072 lönsamhet, kan författarna fastställa 

att det existerar ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Variabeln 
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lönsamhet uppvisar flest observationer inom intervallet 0 - 0,3. Det kan även påvisas att 

desto större värde lönsamhet uppvisar desto lägre är skuldsättningsgraden.  

 

Avslutningsvis kan hypotes H3: Det existerar ett positivt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad förkastas, medan hypotes H4: Det existerar ett negativt samband 

mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad undersöks vidare. 

 

Tabell 7. Regressionsanalys med P-värde, lönsamhet mot skuldsättningsgrad 

Y = Skuldsättningsgrad Koefficient Standardavvikelse P-värde 

Konstant 0,7062 0,0267 0,000 

Lönsamhet – 0,072 0,106 0,497 

 

Tabell 7 visar P-värdet 0,497 vilket innebär att sambandet inte är statistiskt signifikant vid 5 

%. Figur 8 uppvisar ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad, där 

sambandet inte är statistiskt signifikant för att acceptera hypotes H4.  

 

H3: Det existerar ett positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 

  

H4: Det existerar ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad 

 

Ovanstående hypoteser presenterades i avsnitt 3.3.3. Det empiriska resultatet för lönsamhet 

och skuldsättningsgrad är inte statistiskt signifikant vid 5 % nivå. Studien kan således inte 

fastställa ett positivt eller negativt statistiskt signifikant samband mellan de två variablerna. 

Hypoteserna H3 och H4 förkastas. 
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6.3.3 Tillväxtmöjligheter 

Nedan tolkas den oberoende variabeln tillväxtmöjligheter mot den beroende variabeln 

skuldsättningsgrad. Variabeln tillväxtmöjligheter definieras som den procentuella ökningen 

av totala tillgångar från år 2013 till år 2014. 

 

 
Figur 9. Enkel linjär regressionsmodell, skuldsättningsgrad mot tillväxtmöjligheter 

 

Figur 9 visar modellen för enkel linjär regression mellan den oberoende variabeln 

tillväxtmöjligheter och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Utifrån diagrammet i 

figur 9, samt ekvationen skuldsättningsgrad = 0,6826 + 0,0629 tillväxtmöjligheter, kan 

författarna fastställa att det existerar ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad. Variabeln tillväxtmöjligheter uppvisar flest observationer inom 

intervallet 0 - 0,3. Det kan även påvisas att desto större värde tillväxtmöjligheter uppvisar 

desto högre är skuldsättningsgraden.  

 

Avslutningsvis kan hypotes H6: Det existerar ett negativt samband mellan 

tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad förkastas, medan hypotes H5: Det existerar ett 

positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad undersöks vidare. 
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Tabell 8. Regressionsanalys med P-värde, tillväxtmöjligheter mot skuldsättningsgrad 

Y = Skuldsättningsgrad Koefficient Standardavvikelse P-värde 

Konstant 0,6826 0,0240 0,000 

Tillväxtmöjligheter 0,0629 0,0709 0,376 

 

Tabell 8 visar P-värdet 0,376 vilket innebär att sambandet inte är statistiskt signifikant vid 5 

%. Figur 9 uppvisar ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad, 

där sambandet inte är statistiskt signifikant för att acceptera hypotes H5.  

 

H5: Det existerar ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad 

  

H6: Det existerar ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad 

 

Ovanstående hypoteser presenterades i avsnitt 3.3.4. Det empiriska resultatet för 

tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad är inte statistiskt signifikant vid 5 % nivå. 

Studien kan således inte fastställa ett positivt eller negativt statistiskt signifikant samband 

mellan de två variablerna. Hypoteserna H5 och H6 förkastas. 
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6.3.4 Likviditet 

Nedan tolkas den oberoende variabeln likviditet mot den beroende variabeln 

skuldsättningsgrad. Variabeln likviditet definieras som omsättningstillgångar, år 2014, 

dividerat med kortfristiga skulder, år 2014.  

 

 
Figur 10. Enkel linjär regressionsmodell, skuldsättningsgrad mot likviditet 

 

Figur 10 visar modellen för enkel linjär regression mellan den oberoende variabeln 

likviditet och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Utifrån diagrammet i figur 10, 

samt ekvationen skuldsättningsgrad = 0,9016 - 0,1455 likviditet, kan författarna fastställa 

att det existerar ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad. Variabeln 

likviditet uppvisar flest observationer inom intervallet 1,0 - 2,0. Det kan även påvisas att 

desto större värde likviditet uppvisar desto lägre är skuldsättningsgraden. 

 

Avslutningsvis kan hypotes H7: Det existerar ett positivt samband mellan likviditet och 

skuldsättningsgrad förkastas medan hypotes H8: Det existerar ett negativt samband mellan 

likviditet och skuldsättningsgrad undersöks vidare. 
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Tabell 9. Regressionsanalys med P-värde, likviditet mot skuldsättningsgrad 

Y = Skuldsättningsgrad Koefficient Standardavvikelse P-värde 

Konstant 0,9016 0,0607 0,000 

Likviditet – 0,1455 0,0411 0,001 

 

Tabell 9 visar P-värdet 0,001 vilket innebär att sambandet är statistiskt signifikant vid 5 %. 

Figur 10 uppvisar ett statistiskt signifikant negativt samband mellan likviditet och 

skuldsättningsgrad. Således är det negativa sambandet statistiskt signifikant och hypotes H8 

accepteras.  

 

H7: Det existerar ett positivt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

  

H8: Det existerar ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

 

Ovanstående hypoteser presenterades i avsnitt 3.3.5. Det empiriska resultatet för likviditet 

och skuldsättningsgrad är statistiskt signifikant vid 5 % nivå. Studien kan således fastställa 

ett negativt statistiskt signifikant samband mellan de två variablerna. Hypotes H7 förkastas 

och hypotes H8 accepteras. 

 

Tabell 10. Sammanfattning av de fyra oberoende variablernas samband med studiens 

beroende variabel skuldsättningsgrad samt P-värde och signifikansnivå 

        Storlek Lönsamhet Tillväxtmöjligheter Likviditet 

Samband Positivt Negativt Positivt Negativt 

P-värde 

Statistisk signifikans (5 %) 

0,796 

Nej 

0,497 

Nej 

0,376 

Nej 

0,001 

Ja 
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7. Analys 
Syftet med analysavsnittet är att analysera studiens empiriska resultat samt återkoppla 

resultatet till studiens teoretiska referensram. De fyra oberoende variablerna diskuteras 

mer djupgående där den aktuella studien därutöver återknyter variablerna och dess 

samband till tidigare forskning. Författarna genererar även teorier, utifrån den teoretiska 

referensramen, kring varför de samband som påvisats existerar inom svenska 

bemanningsbranschen. Analysavsnittet avslutas med en sammanfattande tabell av studiens 

analys. 

7.1 Storlek 

Empirin i svenska bemanningsbranschen visar på ett positivt samband mellan variabeln 

storlek och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Det positiva sambandet var dock 

inte statistiskt signifikant vid 5 % vilket innebär att analysen således inte kan argumentera 

utifrån statistisk signifikans men empirin ger ändå fog för att ett positivt samband existerar 

vilket tyder på att bemanningsbranschen följer trade-off teorin. Studien har argumenterat 

för att logaritmera variabeln storlek. Då variabeln storlek är logaritmerad tolkas det positiva 

sambandet som att 1 % ökning av variabeln storlek ger en ökning av skuldsättningsgrad 

med koefficienten 0,0036 dividerat med 100 (Institute for digital research and education, 

2016). Konkret för variabeln storlek innebär det att om storleken i ett företag ökar med 1 % 

ökar skuldsättningsgraden med 0,000036. Det positiva sambandet mellan storlek och 

skuldsättningsgrad tyder på att bemanningsföretagen följer trade-off teorin. 

 

Tidigare undersökningar av Gaud et al. (2005, s. 63) samt Maçãs & Serrasqueiro (2007, s. 

551) har funnit positiva samband mellan storlek och skuldsättningsgrad. Gaud et al. samt 

Maçãs & Serrasqueiros resultat påvisade ett positivt statistiskt signifikant samband på 1 % 

signifikansnivå, vilket istället stödjer trade-off teorin. Studiernas empiri kunde fastställa att 

de större företagen i tjänstebranscherna uppvisade en högre skuldsättningsgrad än mindre 

företag, vilket studiernas författare fastslog var på grund av att de större företagen kan 

hantera de ökade lånekostnaderna. Den aktuella studiens empiri stödjer tidigare studier, 

som tyder på att bemanningsbranschen förklaras med hjälp av trade-off teorin. De större 

företagen har en högre skuldsättningsgrad eftersom de har en större mängd totala skulder i 

förhållande till totala tillgångar. Där större företag hellre finansierar sig med lån för att öka 

sin skattesköld än vad små företag gör. Större företag kan hantera de ökade kostnaderna 

som lånen medför och kan således öka sin skuldsättningsgrad. Det interna kapitalet kan de 

istället spara som en buffert eller ge ut överskottet till aktieägarna. Större företag har även 

ofta bättre lånevillkor än vad små företag har på grund av fler tillgångar samt bättre 

kontakter med långivare. Det positiva sambandet motstrider pecking order teorin som 

istället hävdar att större företag bör ha en lägre skuldsättning på grund av att större företag i 

bemanningsbranschen bör ha fler tillgångar samt mer internt kapital som de kan finansiera 

företaget med. Bemanningsföretagen väljer istället att ta på sig mer lån om de kan hantera 

de ökade lånekostnaderna, de större företagen med mer tillgångar kan använda sig av 

tillgångarna som borgen och kan således få bättre lånevillkor än vad mindre företag kan. 

Studiens författare tror att en anledning till det positiva sambandet mellan storlek och 

skuldsättningsgrad beror på att de större företagen har fler aktieägare vilket leder till 
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minskat inflytande på ledningen. Att företagen tar på sig mer lån kan uppfattas av 

aktieägarna som en positiv signal. De mindre företagen i bemanningsbranschen har väldigt 

få aktieägare och ofta är beslutsfattarna i ledningen de personer som äger samtliga aktier. 

De större företagen har fler aktieägare, vilket innebär att ledningen antingen måste öka 

aktieutdelningarna för att tillgodose aktieägarna eller ta på sig mer lån för att sända signaler 

att företaget expanderar ännu mer. 

7.2 Lönsamhet 

Empirin i svenska bemanningsbranschen visar på ett negativt samband mellan den 

oberoende variabeln lönsamhet och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Det 

negativa sambandet var dock inte statistiskt signifikant vid 5 % vilket innebär att analysen 

således inte kan argumentera utifrån statistisk signifikans men empirin ger ändå fog för att 

ett negativt samband existerar vilket tyder på att bemanningsbranschen ser ut att följa 

pecking order teorin. Tolkningen av variabeln lönsamhet, samt variablerna 

tillväxtmöjligheter och likviditet, kan inte tolkas på samma sätt som variabeln storlek 

eftersom att variabeln storlek är logaritmerad. Snarare tolkas regressionsmodellerna som att 

en enhets ökning, i absoluta tal, i den oberoende variabeln lönsamhet kommer leda till en 

minskning av skuldsättningsgrad med koefficienten – 0,072. Det negativa sambandet 

mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad tyder på att bemanningsbranschen följer pecking 

order teorin. 

  

Tidigare undersökningar av Gill et al. (2009, s. 51 - 52) samt Maçãs & Serrasqueiro (2007, 

s. 555 - 556) påvisade ett statistiskt signifikant negativt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad vilket tyder på att branscherna följer pecking order teorin. Enligt 

studiernas författare har företag med en ökad lönsamhet, enligt pecking order teorin, större 

möjligheter att återinvestera kapitalet för att finansiera projekt och undvika lån. Den 

aktuella studien stödjer tidigare empiri inom tjänsteföretag då studien också uppvisar ett 

negativt samband och stödjer pecking order teorin, där ett statistiskt signifikant negativt 

samband till skillnad från tidigare studier dock inte kan fastställas. Utan snarare ett negativt 

samband utan statistisk signifikans. Bemanningsbranschens mer lönsamma företag föredrar 

att finansiera projekten med internt genererat kapital, där lån ses som en sista utväg för att 

finansiera nya projekt.  

7.3 Tillväxtmöjligheter 

Empirin i svenska bemanningsbranschen visar på ett positivt samband mellan den 

oberoende variabeln tillväxtmöjligheter och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Det 

positiva sambandet var dock inte statistiskt signifikant vid 5 % vilket innebär att analysen 

således inte kan argumentera utifrån statistisk signifikans men empirin ger ändå fog för att 

ett positivt samband existerar vilket tyder på att bemanningsbranschen följer pecking order 

teorin. Det positiva sambandet mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad tolkas 

som att om tillväxtmöjligheterna i ett företag ökar med 1, i absoluta tal, i den oberoende 

variabeln tillväxtmöjligheter leder det till en ökning av skuldsättningsgrad med 

koefficienten 0,0629. Det positiva sambandet mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad tyder på att bemanningsbranschen följer pecking order teorin.  
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Tidigare undersökningar av Gaud et al. (2005, s. 64) samt Gill et al. (2009, s. 51 - 52) 

visade ett, icke statistiskt signifikant, positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad vilket tyder på att branscherna följer pecking order teorin. Den här 

studien stödjer tidigare empiri om tjänsteföretag då den också uppvisar ett positivt, icke 

statistiskt signifikant samband som stödjer pecking order teorin. Enligt Maçãs & 

Serrasqueiro (2007, s. 558) har företag med ökade tillväxtmöjligheter, enligt pecking order 

teorin, antingen en positiv eller negativ effekt på skuldsättningsgrad. Det positiva 

sambandet mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättningsgrad innebär att om 

tillväxtmöjligheterna är större än företagens balanserade vinstmedel kommer det leda till en 

ökad skuldsättningsgrad. Detta innebär således att företagen inte kan utnyttja internt 

genererat kapital utan är tvungna att söka externt kapital för att ta vara på 

tillväxtmöjligheterna och finansiera de nya projekten, men enligt pecking order teorin bör 

företagen föredra extern finansiering från aktieägarna före extern finansiering via långivare. 

Detta verkar dock inte vara fallet, antingen på grund av att aktieägarnas kapital inte 

tillgodoser de finansiella behoven nödvändiga för nyinvesteringar eller att företag med mer 

tillväxtmöjligheter föredrar lån. En annan förklarande teori enligt studiens författare 

innebär att de mindre företagen utgörs av flera nischade företag där de nischar sig mot en 

mindre bransch eller mot få företag. Mindre företag har således inte samma 

tillväxtmöjligheter som större företag samtidigt som de mindre företagen har jämna totala 

kostnader från år till år. De mindre företagen behöver därför inte belåna sig mer eftersom 

deras interna kapital kan täcka kostnaderna vilket leder till en lägre skuldsättningsgrad. Det 

kan enligt studiens författare dock vara lika troligt att de små företagen har större 

tillväxtmöjligheter eftersom de är i en expansionsfas, studien har inte jämfört olika stratan 

vilket försvårar analysen.  

7.4 Likviditet 

Empirin i svenska bemanningsbranschen visar på ett negativt samband mellan den 

oberoende variabeln likviditet och den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Det negativa 

sambandet var studiens enda statistiskt signifikanta samband vid 5 % signifikansnivå. Detta 

innebär att analysen kan argumentera utifrån statistisk signifikans eftersom empirin ger fog 

för att ett statistiskt signifikant negativt samband existerar vilket tyder på att 

bemanningsbranschen följer pecking order teorin. Det negativa sambandet mellan likviditet 

och skuldsättningsgrad tolkas som att om likviditeten i ett företag ökar med 1, i absoluta tal, 

i den oberoende variabeln likviditet leder det till en minskning av skuldsättningsgrad med 

koefficienten – 0,1455. Det negativa sambandet mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

tyder på att bemanningsbranschen följer pecking order teorin.  

 

Variabeln likviditet tillämpades i studien eftersom de poster, omsättningstillgångar och 

kortfristiga skulder, som variabeln inkluderar ansågs relevanta till branschen då 

bemanningsbranschen karaktäriseras av kortfristiga skulder. Denna variabel togs inte fram 

från samma empiriska undersökningar som diskuterats tidigare i analysavsnittet. Utan de 

studier som undersökt likviditet och skuldsättningsgrad inkluderar Goddard (2005) samt 

Mateev & Ivanov (2011). Goddards (2005, s. 1276) samt Mateev & Ivanovs (2011, s. 140) 

resultat visar att likviditet är positivt korrelerat med skuldsättningsgrad vilket motstrider 

pecking order teorin där sambandet istället tyder på att undersökningsobjekten i deras 
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studier följer trade-off teorin. Den här studien motstrider således Goddards (2005) samt 

Mateev & Ivanovs (2011) resultat eftersom ett negativt samband påvisades mellan likviditet 

och skuldsättningsgrad i svenska bemanningsbranschen. Enligt pecking order teorin bör 

företag med hög likviditet återinvestera kapitalet och således föredra internt genererat 

kapital framför externt kapital, exempelvis lån. Det visar att företag i svenska 

bemanningsbranschen med hög likviditet återinvesterar det extra kapitalet för att finansiera 

sig själva med internt kapital, istället för att ge ut det till aktieägarna eller tvingas söka 

externt kapital. Detta för att företagen i bemanningsbranschen kan anse det viktigare att 

expandera och återinvestera kapitalet i företaget snarare än att dela ut kapitalet till de få 

aktieägarna. Det internt genererade kapitalet innebär dock inte nödvändigtvis att kapitalet 

återinvesteras omgående, utan att företagen istället behåller kapitalet som en likvid buffert 

inför oförutsedda händelser, förändringar i konjunkturen eller lagändringar som till stor 

grad påverkar svenska bemanningsbranschen. Det negativa statistiskt signifikanta resultatet 

mellan likviditet och skuldsättningsgrad var, enligt författarna, inte ett oväntat resultat. 

Variabeln likviditet representerar bemanningsbranschen väl, då majoriteten av 

bemanningsföretagen består av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Fasta 

tillgångar samt långfristiga skulder är något endast fåtal företag uppvisar. Där författarna 

uppskattar att kortfristiga skulder samt omsättningstillgångar är väldigt viktiga för 

bemanningsbranschen eftersom de är nödvändiga för företagen.  

7.5 Sammanfattning av analys 

Den ovanstående analysen fastställer att en av de fyra oberoende variablerna uppvisar ett 

statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Tre av fyra 

samband tyder på att pecking order teorin verkar vara en bra förklaringsmodell för att 

beskriva svenska bemanningsbranschen, där sambanden sammanställs i tabell 11. Variabeln 

storlek skiljde sig och visade istället att branschen följer trade-off teorin.  

 

Tabell 11. Förväntade samband utifrån studiens teoretiska referensram, samt empirins 

observerade samband 

Oberoende variabel Förväntat samband 

– pecking order 

teorin 

Förväntat 

samband – 

trade-off teorin 

Observerat 

samband 

Statistiskt 

signifikant 

(5 %) 

Storlek Negativt Positivt Positivt Nej 

Lönsamhet 

Tillväxtmöjligheter 

Likviditet 

Negativt 

Positivt 

Negativt 

Positivt 

Negativt 

Positivt 

Negativt 

Positivt 

Negativt 

Nej 

Nej 

Ja 
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8. Slutsats 
Slutsatsavsnittet avser att framhäva de slutsatser studien åstadkommit samt studiens 

begränsningar. Vidare redogör avsnittet för studiens teoretiska och praktiska bidrag. 

Avsnittet innehåller därutöver även studiens samhälleliga och etiska aspekter. Avsnittet 

avslutas med rekommendationer till vidare forskning.  

8.1 Studiens slutsats 

Studien åsyftar att besvara problemformuleringen hur väl kan svenska 

bemanningsbranschens kapitalstruktur förklaras med hjälp av trade-off teorin samt pecking 

order teorin? Det primära syftet ämnar att kvantitativt undersöka hur väl teorier om 

kapitalstruktur kan förklara skuldsättningsgraden inom svenska bemanningsbranschen. De 

undersökta företagen inom bemanningsbranschen gäller de företag med bolagsformen 

aktiebolag med över 10 000 000 SEK i omsättning och utgår från räkenskapsåret 2014. Då 

årsrapporter för både koncern samt dotterbolag existerar har koncernredovisningen 

uteslutits i fördel för företagets redovisning.  

 

Studien har lyckats med att besvara problemformuleringen, däremot kan författarna inte 

argumentera utifrån statistisk signifikans för att dra slutsatsen att den svenska 

bemanningsbranschens kapitalstruktur kan förklaras med hjälp av trade-off teorin samt 

pecking order teorin. Utifrån studiens resultat kan författarna presentera att 

undersökningens huvudsakliga slutsats är att den svenska bemanningsbranschens 

kapitalstruktur skulle kunna förklaras med hjälp av pecking order teorin. Tre av de fyra 

oberoende variablerna som studien undersökte visade alla ett samband med 

skuldsättningsgrad som tyder på att pecking order teorin är förklarande för 

bemanningsföretagens skuldsättningsgrad. Att två av tre variabler inte var statistiskt 

signifikanta bör givetvis tas i beaktande, trots att empirin ger resultat som överensstämmer 

med tidigare forskning i branscher som är mindre kapitalintensiva. Anledningen att 

resultatet bör tas i beaktande är då variablerna uppvisar en låg förklaringsgrad samt endast 

ett av fyra statistiskt signifikanta samband, studien kan således inte med statistisk säkerhet 

fastställa att den svenska bemanningsbranschen kan förklaras av pecking order teorin. 

Författarna är ändå försiktigt positiva med att hävda att pecking order teorin beskriver 

bemanningsbranschens kapitalstruktur och tydliggör således att pecking order teorin är 

lämpad även för mindre kapitalintensiva branscher. Studien kan med de resultat som 

presenterats inte säkerställa att pecking order teorin är en teori som fullständigt förklarar 

bemanningsbranschens kapitalstruktur. Det finns ändå fog för pecking order teorin, då 

bemanningsbranschen förlitar sig till stor del på omsättningstillgångar samt kortfristiga 

skulder har de inte samma möjligheter att söka och beviljas externt kapital. Där företagen 

finansierar sig själva med kortfristiga lån för att tillgodose kapitalbehovet från löpande 

kostnader, att söka kapital hos aktieägarna är också problematiskt eftersom många företag 

inte är listade samt har väldigt få aktieägare.  

 

Variabeln storlek hade ett positivt samband med skuldsättningsgrad men det är inte skäl 

nog för att trade-off teorin är en bra förklarande modell för svenska bemanningsbranschen. 

Detta kan belysas med att endast ett av fyra samband kunde förklaras av trade-off teorin, 
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samt att det samband som kunde påvisas inte var statistiskt signifikant. Författarna valde att 

inkludera trade-off teorin, detta främst eftersom teorin tillämpades på ett nytt studieobjekt 

där tidigare studier påvisat att trade-off teorin potentiellt skulle kunna förklara svenska 

bemanningsbranschen. Där trade-off teorin använts som ett komplement till pecking order 

teorin utifall omvända samband skulle ha identifierats. En av anledningarna till att trade-off 

teorin inte förklarar bemanningsbranschens kapitalstruktur är på grund av att branschen 

speglas av få fasta tillgångar samt en liten mängd långfristiga lån. Detta leder till att 

bemanningsbranschen snarare finansierar sig med mer kostsamma kortfristiga lån.  

 

Bemanningsbranschen undviker extern finansiering i största möjliga mån, där företagen 

istället endast finansierar sig med hjälp av lån när det internt genererade kapitalet inte 

räcker till. Där den ökade risken som ökad belåning medför leder till att 

bemanningsföretagen är väldigt försiktiga när det kommer till att finansiera sig med nya 

lån.  

8.2 Studiens begränsningar 

De oberoende variablerna som undersöktes i den aktuella studien genererades från tidigare 

empiri inom tjänstebranscher på grund av att flera av dem ofta visade statistiskt signifikanta 

samband med företags skuldsättningsgrad. Eftersom många av företagen inom svenska 

bemanningsbranschen är dotterbolag ledde det till vissa problem för studiens variabler. 

Bemanningsbranschen karaktäriseras av få fasta tillgångar, samtidigt som de tillgångar 

många av företagen har istället kan hänföras till moderbolaget. Detta innebär att variablerna 

skuldsättningsgrad, storlek, lönsamhet och tillväxtmöjligheter både kan bli missvisande 

samt påverka sambanden eftersom de inkluderar företagets totala tillgångar i beräkningen. 

Fasta tillgångar presenteras inte i dotterbolagens årsrapport utan i moderbolagets årsrapport 

i flera koncerner, samtidigt som det även finns flera företag som inte har ett moderbolag. 

Detta medför att resultatet i variablerna blir missvisande för hela branschen eftersom 

dotterbolagen har fasta tillgångar men inte rapporterade i dotterbolaget utan i 

moderbolagets årsrapport. Det finns även de företags årsrapporter som tar upp företagens 

fasta tillgångar, detta leder till att dessa företag ser ut att ha en större mängd tillgångar 

jämfört med resten av företagen vilket blir missvisande för variablerna storlek, lönsamhet 

samt tillväxtmöjligheter som använder nyckeltalet totala tillgångar. Där 

omsättningstillgångar eller försäljning kan vara ett bättre alternativ att inkludera istället för 

totala tillgångar vilket kunnat resultera i en mer korrekt bild av sambanden. Författarna 

gjorde valet att acceptera hur branschen ser ut vilket troligtvis ledde till empirins resultat att 

endast en av fyra oberoende variabler var statistiskt signifikant. Beaktandet av få fasta 

tillgångar i branschen hade rimligtvis inneburit att variablerna varit bättre för att mäta 

skuldsättningsgrad och genererat ett mer skräddarsytt resultat för bemanningsbranschen. 

Författarna vill påpeka att det inte var väl lämpat eftersom att studiens syfte var att 

undersöka hur väl dess teorier förklarar svenska bemanningsbranschens kapitalstruktur. 

Detta genom att med hjälp av tidigare forskning se hur väl de undersökta teorierna förklarar 

kapitalstrukturen hos svenska bemanningsföretag. Variablerna har en vedertagen definition 

och att modifiera dessa hade bestridit studiens objektivitet. Något författarna inte ville 

tillämpa på ett studieområde som undersöks för första gången då slutsatsen kring studiens 

begränsningar i form av dess variabler inte kunde fastställas innan analysen av dem 
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genomfördes fanns det således fog för att använda tidigare empiri som underlag till studiens 

variabler. 

8.3 Teoretiskt bidrag 

Studiens teoretiska bidrag var att undersöka hur väl trade-off teorin och pecking order 

teorin är lämpade förklaringsmodeller även för branscher med en mindre mängd tillgångar 

som i den svenska bemanningsbranschen. Det teoretiska bidraget innebär att studien 

reducerar kunskapsgapet som existerar, då dessa teorier sällan tillämpas på 

tjänstebranschen och aldrig specifikt på svenska bemanningsbranschen. Detta leder till att 

studiens teoretiska bidrag vägleder vidare studier huruvida de bör undersöka branschen 

med hjälp av teorierna noggrannare i framtiden eller om teorierna bör avfärdas. Författarna 

anser sig genom studiens resultat visa att pecking order teorin fungerar även i mindre 

kapitalintensiva branscher. Författarna anser sig även ha bidragit med förslag för att 

modifiera vanliga variabler för att bättre undersöka den bransch som åsyftas. Detta genom 

att analysera bristerna i de nuvarande variablerna för att undersöka bemanningsbranschen 

och att anpassa dem för att ge ett bättre resultat.  

8.4 Praktiskt bidrag 

Studiens praktiska bidrag var att öka förståelsen inom den svenska bemanningsbranschen 

huruvida vilken eller vilka teorier som kan tillämpas på branschen. Genom den ökade 

förståelsen kan studien underlätta för företagen vid deras val av kapitalstruktur, där det 

praktiska bidraget preciseras nedan i avsnittet. 

 

Utifrån företagsledningens perspektiv härleds studiens praktiska bidrag med utgångspunkt i 

slutsatsen kring att pecking order teorin är en lämpad förklaringsmodell för svenska 

bemanningsbranschen. Således bör studiens slutsatser vara underlag till de anställda i 

företagen som är beslutsfattare till valen av finansiering. Eftersom tidigare forskning 

fortfarande presenterar ett kunskapsgap gällande kapitalstruktur inom tjänstebranscher och 

desto mer specifikt konkret vägledning till val av finansiering som presenterats i den 

aktuella studien. Flera faktorer utöver de som presenteras i pecking order teorin påverkar ett 

företags kapitalstruktur. Därutöver påvisades endast ett statistiskt signifikant samband. 

Studien ger ändå fog för att företagsledningen bör beakta pecking order teorin i 

bemanningsföretagens val av kapitalstruktur. En av anledningarna att de bör beakta teorin 

är att det underlättar för företagsledningen att ta mer informativa val vid valet av 

kapitalstruktur. Med mer informativa val anser författarna att det underlättar bland annat att 

allokera företagets resurser, såväl personal som kapital, på ett mer kostnadseffektivt sätt. 

Detta innebär bland annat att bemanningsföretagen inte bör spendera eventuellt bortkastad 

tid med söka efter deras optimala kapitalstruktur enligt trade-off teorin. Därutöver bidrar 

studien till att mindre företag med få aktieägare är medvetna om att internt kapital bör 

föredras framför externt kapital. Med hänsyn till att det är få aktieägare är inte 

nyemissioner rimligt utan det externa kapitalet syftar till belåning. Där företagsledningen 

således genom den aktuella studien får underlag för att internt kapital är att föredra framför 

kortfristiga skulder, bland annat med tanke på de höga räntor som kortfristiga skulder 

medför relativt långfristiga skulder samt speciellt relativt internt kapital. Där trade-off 
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teorin inte är lika aktuell som branschen ser ut idag, med många mindre företag. Studiens 

praktiska bidrag till företagen i bemanningsbranschen, med tanke på att likviditet och 

skuldsättningsgrad visade statistiskt signifikant samband, innebär att jämföra sig med andra 

företag i branschen utifrån deras egen skuldsättningsgrad för att undersöka vilken likviditet 

de andra företagen uppvisar. Praktiskt skulle detta innebära att företag som har en hög 

likviditet bör förvalta företagets likviditet genom att återinvestera kapital i företaget då 

företaget behöver kapital för nya projekt. Alternativt kan företagen vänta med att 

återinvestera kapitalet för att spara det som en likvid buffert, för att utnyttja den höga 

likviditeten när lönsamma investeringsmöjligheter uppstår. Den aktuella studien kan i det 

här fallet således ge fog för företagsledningen att återinvestera eller spara det internt 

genererade kapitalet för att använda det vid lönsamma investeringsmöjligheter. Vilket 

bidrar praktiskt till bemanningsföretag eftersom att studien kan påvisa att de verkar undvika 

kostsamma kortfristiga lån. Studiens negativt statistiskt signifikanta resultat mellan 

skuldsättningsgrad och likviditet innebär att de företag med relativt hög likviditet jämfört 

med resterande företag inom bemanningsbranschen inte behöver belåna sig ytterligare utan 

kan utnyttja det internt genererade kapitalet.   

 

Den ökade förståelsen kring kapitalstruktur inom svenska bemanningsbranschen ger även 

ett relevant praktiskt bidrag till andra intressenter. Banker, samt andra långivare, får en 

större förståelse kring hur bemanningsbranschens kapitalstruktur ser ut med exempelvis få 

fasta tillgångar att använda som borgen. Detta medför att långivare är medvetna om vilka 

faktorer de behöver beakta mer, eller mindre, vid långivande och där den ökade förståelsen 

således underlättar långivarnas beslutsprocess, exempelvis större medvetenhet om 

eventuella risker. 
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8.5 Samhälleliga och etiska aspekter 

Studiens huvudsakliga syfte är inte att undersöka samhälleliga och etiska aspekter, utan 

snarare är det en påföljd av den forskning som bedrivits. Vad författarna vill framhäva är att 

samhälleliga och etiska aspekter blir relevant när studien sätts i ett större sammanhang. 

Studien har utgått från årsrapporter som finns tillgängliga för allmänheten och denna data 

har inte modifierats, således anser författarna att ingen samhällelig eller etisk problematik 

uppkommit då data har insamlats och tolkats. Samtidigt som en objektiv 

datainsamlingsmetod har använts, där data som författarna presenterar finns tillgänglig för 

allmänheten vilket innebär att författarna inte stött på problem med konfidentialitet.  

 

Studien avser att spegla branschen med största möjliga noggrannhet, transparens och 

objektivitet men i slutändan är studiens innehåll föremål för tolkning av läsaren. Där den 

samhälleliga och etiska aspekten, utifrån bemanningsbranschens perspektiv, kan bestå av 

att läsaren inte anser att studien tolkat bemanningsbranschen korrekt. Författarna kan 

exempelvis av misstag utelämnat relevant information eller tolkat information fel.  

Bemanningsbranschen kan således påverkas av studiens läsare, men vad författarna åsyftat 

är att spegla branschen objektivt och inte i ett visst ljus. Därutöver uppstod ett etiskt 

dilemma kring den objektiva avspeglingen av branschen när författarna insåg att 

modifiering av variablerna hade gett upphov till ett resultat som var lättare att analysera. 

Detta hade till viss del avspeglat bemanningsbranschen, men inte lika objektivt som när 

modifikationen av variablerna uteslöts. Studien har även ämnat att beskriva och diskutera 

bemanningsbranschen som helhet och inte värdera enskilda företag som undersökts. Där 

författarna genomgående använt benämningen bemanningsbranschen för att ta hänsyn till 

alla branschens företag. Författarna har i största möjliga mån presenterat studiens samtliga 

steg med noggrannhet, transparens och objektivitet där speciellt den praktiska metoden 

försökt presentera den aktuella studiens olika steg väldigt grundligt.  

 

Studien har nämnt att den flexibilitet som bemanningsbranschen tillför andra företag. Den 

ökade flexibiliteten som bemanningsbranschen tillför kan dock leda till att andra företag 

utnyttjar bemanningsbranschen som en resurs för vinstmaximering. Detta innebär att det 

kan leda till sämre villkor, samt sämre anställningstrygghet i allmänhet, för personalen. 

Däremot är den svenska bemanningsbranschen relativt etiska jämfört med internationella 

bemanningsbranscher där exempelvis de anställda som bemanningsbranschen förmedlar 

ingår i landets kollektivavtal vilket är unikt. Samtidigt innehåller bemanningsforetagen.se 

ett lättillgängligt avsnitt om bemanningsbranschens etiska regler där hemsidan beskriver 

hur företagen uppfyller dessa samt erbjuder etiskt och moraliskt stöd för medlemsföretagen. 

Mer information finns för läsaren på 

https://www.bemanningsforetagen.se/medlemskap/etiska-regler. 

  

https://www.bemanningsforetagen.se/medlemskap/etiska-regler
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8.6 Rekommendationer till vidare forskning 

Studiens resultat visar att pecking order teorin kan förklara bemanningsföretagens val av 

kapitalstruktur, studien kan dock inte genom dess kvantitativa metod djupare förstå 

besluten företagen tar vid val av finansiering. Författarna rekommenderar en kvalitativ 

undersökning till vidare forskning, för att förstå hur beslutsfattarna i företagen resonerar vid 

val av finansiering samt förstå anledningarna till att pecking order teorin kan förklara 

företagens kapitalstruktur. Detta eftersom att den aktuella studien utgått från en kvantitativ 

metod och endast undersökt årsrapporter där det är omöjligt att fastställa och förstå de 

bakomliggande tankarna.   

 

Ytterligare rekommendationer till vidare forskning bör innefatta modifikationer av 

variablerna som den aktuella studien undersökt, detta för att ta fram bättre anpassade 

variabler att implementera och undersöka som bättre förklarar de svenska 

bemanningsföretagens kapitalstruktur. En lösning för att generera bättre anpassade 

variabler hade varit för vidare studier att undersöka mindre kapitalintensiva branscher 

utifrån grundad teori (grounded theory) som genererar nya variabler genom att analysera 

data. Författarna anser att de variabler som undersökts i den aktuella studien inte förklarar 

bemanningsföretagens kapitalstruktur tillräckligt väl då endast ett statistiskt signifikant 

samband kunde påvisas. En modifikation av studiens variabler skulle kunna uppvisa fler 

statistiskt signifikanta resultat som hade kunnat ge ytterligare tyngd till att pecking order 

teorin förklarar kapitalstrukturen inom bemanningsbranschen.  

 

Ytterligare rekommendationer till vidare forskning är relaterat till studiens 

forskningsdesign där den aktuella studien uteslöt en longitudinell studie till fördel för en 

tvärsnittsstudie. En longitudinell studie hade däremot inneburit att kausalitet kunnat 

fastställas, det hade troligtvis lett till modeller med en bättre förklaringsgrad samt en bild 

utifall pecking order teorin alltid varit lämpad eller om det har förändrats över tid där trade-

off teorin varit en bättre förklaringsmodell. 
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9. Sanningskriterier 
Följande avsnitt redogör för studiens två sanningskriterier reliabilitet och validitet där 

författarna redogör för hur studien strävat efter hög reliabilitet och validitet. Där 

författarnas strävan efter hög reliabilitet och validitet påbörjades genom att under studiens 

datainsamling använda sig av metoder med acceptabel reliabilitet och validitet för att 

uppnå studiens syfte. 

9.1 Reliabilitet 

Enligt Byström & Byström (2011, s. 78) kan reliabilitet definieras som studiens 

noggrannhet i mätningarna. Där Byström & Byström (2011, s. 78) vidare menar att 

mätnoggrannhet innefattar den säkerhet som den aktuella egenskapen mäts. Där den 

aktuella egenskapen i studien som avses är skuldsättningsgrad och reliabiliteten åsyftar 

kvaliteten kring hur denna variabel har undersökts, det innebär att kunskapen är 

sammanställd på ett tillförlitligt sätt. En god reliabilitet är enligt Bjereld et al. (2002, s. 111) 

en förutsättning för att studien ska uppvisa hög replikerbarhet och vara möjlig att 

reproducera av framtida undersökningar och generera identiska resultat.  

 

Författarna har varit transparenta i presentationen av de olika steg som genomfördes i 

studiens praktiska metod samt hur studiens data har hanterats. Om författarna däremot inte 

hade beskrivit stegen utförligt skulle studien inte lyckats åstadkomma hög replikerbarhet. 

Framtida studier kan reproducera den aktuella studiens resultat med samma företag under 

samma tidsperiod då all information undersökningen inkluderat finns att hitta i den aktuella 

studien. Där exempelvis studien genomgående beskrivit hur data hanterats för att 

åstadkomma normalfördelning och homoskedasticitet. Detta underlättar tillförlitligheten av 

regressionsanalyserna för att de även ska reproduceras korrekt. Således kan studiens 

reliabilitet konstateras genom att replikering av studien skulle producera samstämmiga 

resultat förutsatt att vidare forskning följer det tillvägagångssätt utfört, samt beskrivet, av 

författarna till den aktuella studien. 

 

Studien har samlat in oberoende data i form av sekundärdata och en kvantitativ metod, 

vilket innebär att en hög reliabilitet är enklare att uppnå eftersom att de nyckeltal som 

undersöks i studien inte påverkats av författarna. Till skillnad från exempelvis kvalitativa 

intervjuer där undersökningsobjektens respons kan vara föränderliga samt bero på forskaren 

som ställer frågorna. Med hårddata i form av nyckeltal blir istället replikerbarheten högre 

eftersom data är lättillgänglig för allmänheten samt objektivt framställd. Därutöver ökar 

replikerbarheten eftersom författarna definierat studiens variabler. 

 

Byström & Byström (2011, s. 78) menar att en hög validitet förutsätter hög reliabilitet. 

Studien har eftersträvat hög reliabilitet och enligt författarna uppnått en hög reliabilitet, 

såldes kan studiens validitet fastställas.  
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9.2 Validitet 

Validitet innebär enligt Byström & Byström (2011, s. 78) att studiens mätinstrument mäter 

det som avses att mätas. Hög validitet är en förutsättning för att studien ska kunna dra 

slutsatser och sedan använda dessa slutsatser för att formulera påståenden. Vilket kan 

förklaras som att författarna undersöker det som verkligen avses att undersökas. Begreppet 

validitet innefattar två typer av validitet, inre validitet samt yttre validitet. Inre validitet 

avser enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 62 - 63) att valda begrepp samt 

definitionen av dessa begrepp överensstämmer. 

 

Studien innehåller flera exempel på hur hög inre validitet uppnåtts, exempelvis genom väl 

motiverade definitioner samt de avgränsningar datainsamlingen utgått ifrån.  Definitionen 

av de variabler studien använder sig av utgår från tidigare empiri för att säkerhetsställa att 

operationaliseringen av dessa variabler är korrekta. Detta är viktigt för studien eftersom 

felaktiga definitioner av variablerna hade kunnat leda till att insamlad data varit inkorrekt 

som innebär att variablerna hade mätts inkorrekt och således producerat felaktiga resultat 

och slutsatser.  

 

Yttre validitet avser enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 63) hur väl mätvärdena i 

en studie överensstämmer när de ska undersökas i verkligheten. Utifall studien inkluderat 

företag utifrån en ofullständig eller felaktig källa hade det inneburit en låg yttre validitet. 

Studien använder sig däremot av sekundärdata från Retriever, vilket leder till en hög yttre 

validitet för studien. Yttre validitet menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014, s. 62 - 63) 

även inkluderar generaliserbarhet. Författarna till den aktuella studien var tidigt medvetna 

om att studiens resultat inte skulle kunna generaliseras till samtliga bemanningsföretag 

inom bemanningsbranschen eftersom kapitalstruktur beaktas samt ser väldigt olika ut 

beroende på företagens storlek. Studien använde sig därför av avgränsningar som medförde 

en målpopulation med företag som har minst 10 000 000 SEK i omsättning. Författarna 

anser att genom ett obundet slumpmässigt urval i tre strata undviker studien problemet med 

undertäckning och övertäckning samt att studiens resultat speglar hela målpopulationen. 

Således kan studien fastställa att dess urval innebär att studiens undersökningsenheter kan 

generaliseras till hela målpopulationen, däremot blir det desto svårare att fastställa att 

målpopulationen kan generaliseras till hela bemanningsbranschen. En av anledningarna till 

studiens avgränsningar var att åstadkomma hög generaliserbarhet samt att ha ett mer 

representativt urval. Detta på grund av att författarna insåg att flera företag inom 

bemanningsbranschen är väldigt små och således antagligen inte beaktar dess 

kapitalstruktur på samma sätt som större företag. Studien har således enligt författarna 

åstadkommit hög validitet. 
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Appendix 1 – Skuldsättningsgrad (totala skulder / eget kapital) 
1,497 0,391 6,409 1,705 0,962 1,008 

3,617 Bortfall 1,073 17,670 1,512 

86,760 2,105 4,575 2,059 0,480 

5,594 2,861 155,220 0,574 1,705 

3,632 -8,017 36,588 79,761 17,670 

21,537 14,779 7,285 0,204 2,059 

5,267 2,154 8,102 155,220 0,574 

2485,220 2,460 7,339 36,588 79,761 

2,499 3,740 7,399 7,285 0,204 

296,180 0,892 4,521 8,102 0,828 

2,657 9,304 3,204 7,339 2,922 

3,504 7,756 0,586 7,399 1,402 

3,121 1,578 24,725 4,521 4,930 

2,472 6,919 2,083 3,204 -3,082 

4,834 7,399 2,236 0,586 3,062 

-8,017 3,300 1,504 24,725 0,873 

1,523 1,109 1,213 2,083 1,156 

13,493 2,842 5,732 2,236 0,509 

4,975 1,492 72,179 1,504 16,041 

5,647 2,213 3,924 1,213 11,991 

67,724 1,397 2,038 5,732 8,151 

-3,401 1,236 0,816 72,179 2,719 

0,775 0,668 2,471 3,924 25,395 

Bortfall 8,165 2,386 2,038 1,140 

1,559 1,203 7,423 0,816 0,881 

5,463 3,788 3,984 2,471 8,645 

0,637 1,447 2,396 2,386 27,286 

2,460 0,691 1,366 7,423 82,978 

1,018 21,994 3,782 3,984 3,310 

0,762 8,430 9,229 2,396 6,658 

18,882 17,756 18,916 1,366 5,389 

15,739 1,433 2,705 3,782 1,439 

1,152 219,407 0,000 9,229 9,161 

1,572 1,048 7,481 18,916 4,865 

3,849 2,771 4,381 2,705 4,047 

0,214 1,664 0,962 0,000 2,647 

4,395 1,273 1,512 7,481 0,447 

2,566 113,844 0,480 4,381 2,018 
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Appendix 2 – Undersökningsobjekt 

Företagen är uppdelade enligt stora, medelstora samt små företag och rangordnas i grupper 

utefter företagens omsättning på Retriever. 

 

Stora företag (företag 1 – 126) 

 

 Academic Work Solutions AB 

 Adecco Student AB 

 Agila Doctor AB 

 Aktiebolaget Effektiv Bemanning 

Sverige KLS 

 Avanzera Bemanning AB 

 Centric Professionals AB 

 Fasticon Kompetens AB 

 Frode Laursen AB 

 GoExcellent Holding AB 

 IK Rekrytering & Bemanning AB 

 IP-Only AB 

 JSM Gruppen AB 

 Lernia Bemanning AB 

 Manpower Aktiebolag 

 ManpowerGroup AB 

 Montico HR Partner AB 

 Optimus Holding AB 

 Perido Skills AB 

 Premier Service Sverige AB 

 Rent-A-Doctor AB 

 SMBF Service Aktiebolag 

 Staffup Sverige AB 

 StudentConsulting Sweden HR AB 

 Uniflex Sverige AB 

 

 Adecco HR Aktiebolag 

 Adecco Sweden Aktiebolag 

 AJEDEN AB 

 Aktiebolaget Söder & Co Consulting 

 

 Brightby AB 

 Dfind Finance och Executive AB 

 Framtiden i Sverige AB 

 GCT Construction AB 

 Hittarp Konsulter AB 

 Ikett Personalpartner AB 

 Jobzone Stockholm AB 

 KGT Trafik AB 

 Magna AB 

 Manpower Student AB 

 Marieberg Media AB 

 Nuvida AB 

 Partbyggen i Kalix AB 

 Personalhuset Agito Healthcare AB 

 Proffice Aktiebolag 

 Skandinavisk Hälsovård AB 

 Speed Competence Aktiebolag 

 StudentConsulting Invest AB 

 Tranpenad Logistik & Industri AB 

 Veterankraft AB 
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Medelstora företag (127 – 253) 

 

 AB Prime Care 

 Academic Search Jobfinder AB 

 Amendo Talents Consulting AB 

 Autoprenad AB 

 Bemannia Kontor AB 

 Blomqvist och Oskarsson 

Industriservice Aktiebolag 

 Caland AB 

 Corplus AB 

 Fiks Group AB 

 Ikett Elektro AB 

 Jour bemanning i Sverige AB 

 LN Personal AB 

 Market Partner Scandinavia AB 

 Mix Medicare AB 

 Nordia Personal AB 

 Pongpower AB 

 Qualified Nordic AB 

 Real Competence Svenska AB 

 Restaurang Assistans i Göteborg AB 

 Snille Bemanning AB 

 STAB AB 

 Svensk Vårdsupport AB 

 Talangjägarna Sverige AB 

 VMP Bemanning AB 

 

 Academic Resource AB 

 Advokatfirman Sandart AB 

 Arbetskraft Öresund AB 

 Bahusia Personalfömedling AB 

 Bemanningspoolen i Värnamo AB 

 Brightmill AB 

 

 CareOnDemand Aktiebolag 

 EPAB Höglandet AB 

 First Reserve AB 

 Interim Search AB 

 Kontorsfixarna Nord AB 

 ManpowerGroup Solutions AB 

 Medistud AB 

 MRC Stockholm AB 

 OSM/Transforest AB 

 PR Vård Elevhälsa AB 

 Quality Service i Sverige AB 

 Reforma Bemanning AB 

 S.O.O.L Personalservice AB 

 Sorina AB 

 Stockholms Elektriska Montörer AB 

 Synsam Personal AB 

 TESIA AB 

 VRE Education AB 
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Små företag (254 – 379) 

 

 ACT M&B AB 

 Aktivia Science Work AB 

 

 Annsam Care AB 

 Bemanningshuset i Lidköping AB 

 Butängens Bud & Lots AB 

 Cia Assistans AB 

 Cybercom IS/IT Services AB 

 Emptiro Personal AB 

 Flexikraft AB 

 Ghion Systerjouren AB 

 International Health Care 

Management Sweden AB 

 KS Haircare Sweden AB 

 LäkarAkademien Sverige AB 

 

 Mamko AB 

 Marlyns Omsorg AB 

 

 MFM Konsult AB 

 Novum Care AB 

 

 Piteå Industriteknik AB 

 Res Track AB 

 Rosénssons Consulting AB 

 Sherpa Stage Crew AB 

 Southern Cross Contractor AB 

 Te Crea Care AB 

 Torslanda Personaluthyrning AB 
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Rekrytering Göteborg AB 
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 Byggställningar i Motala AB 

 Colmix AB 
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 Event och Entreprenad i Dalarna AB 

 Fraimans Bemanning AB 
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 Lagersupport AB 

 Läkarteamet Bemanning i Jönköping 

AB 

 Markresurserna i Sala AB 

 Maxkompetens Produktion i Sverige 

AB 

 Nordia Administration AB 

 Painless Care Hedestig & Warolin 

AB 

 Renova Care AB 

 Resultat i Stockholm AB 

 SANN SMIDE AB 

 SM-Justering Aktiebolag 

 Sydlots AB 

 Tecno Scandinavia AB 

 Tuna Project AB 

 Werkstadsfolket Bemanning i 

Laholm AB 
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Appendix 3 – Grubbs test för studiens undersökta variabler 
 

Variabeln storlek uppvisade inga avvikande värden.  
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Tillväxtmöjligheter

Outlier Plot of Tillväxtmöjligheter
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Appendix 4 – Normalfördelning för studiens undersökta variabler 
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Appendix 5 – Homoskedasticitet för studiens undersökta variabler 
Skuldsättning mot storlek (LN) 

 
Skuldsättning mot lönsamhet 
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Skuldsättning mot tillväxtmöjligheter 

 
Skuldsättning mot likviditet 
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