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Titel: Hur och av vad påverkas skuldsättningsgraden i finanskriser?  
- En studie av sex branscher på Stockholmsbörsen. 
  
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi, kandidatnivå  
  
Författare: Gabriella Karacsonyi och Carl Helin 
  
Handledare: Peter Lindberg och Arne Fagerström 
  
Datum: 2014 - maj 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska företags skuldsättningsgrad ser ut  
vid finanskriser och vilka samband denna variabel uppvisar med variablerna branschtillhörighet, 
tillväxt, företagsstorlek och materiella anläggningstillgångar. 
 
Metod: I denna studie har en deduktiv ansats använts. Författarna har genom kvantitativa 
undersökningar kommit fram till sina resultat. Teori har insamlats genom vetenskapliga artiklar 
och böcker. Gällande empirin har data främst inhämtats från databasen Retriever, för att sedan 
bearbetas i huvudsakligen genom Excel. I den senare delen av uppsatsen ställs empiri mot teori 
för att jämförelser ska kunna göras och slutsatser dras. 
 
Resultat & slutsats: Skuldsättningsgraden förändras på olika sätt för olika branscher under 
finanskriser. I överlag minskar den, undantaget för de tätt sammanflätade branscherna 
Råmaterial och Tillverkning där den istället ökar. Hur drastiska förändringarna är varierar 
beroende på bransch.  Det föreligger ett samband mellan variabeln branschtillhörighet och 
skuldsättningsgradens förändring under finanskriser.  
 
Inga av de valda oberoende variablerna företagsstorlek, tillväxt och materiella 
anläggningstillgångar uppvisade sådana samband med skuldsättningsgrad som är lämpliga att 
beskriva som linjära. Trots detta kunde samband ändå bevisas, vilket indikerar att det ligger flera 
oberoende variabler bakom förändringarna i den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Hur 
starka sambanden mellan valda variabler är växlar från bransch till bransch. 
 
Tillväxt visade på starkast samband med förändringarna i skuldsättningsgrad under finanskrisen, 
vilket tyder på att det är den mest relevanta variabeln i sammanhanget tillsammans med 
branschtillhörighet. 
  
Förslag till fortsatt forskning: Mer djupgående undersökningar kring hur olika branscher 
reagerar på finanskriser kan utföras. Då styrkan i samband mellan variablerna varierade 
beroende på bransch är det logiskt att olika variabler är olika relevanta. Forskare skulle i 
framtiden kunna försöka ta reda på vilka variabler som är särskilt viktiga för olika branscher. 
 
Då tillväxt uppvisade speciellt starka samband med skuldsättningsgrad skulle mer ingående 
studier kunna göras av just dennes påverkan på kapitalstruktur.  
 
Uppsatsens bidrag: Denna studie ökar kunskaperna kring hur svenska företags kapitalstruktur 
förändras under finanskriser och presenterar möjliga orsaker till förändringarna.   
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ABSTRACT 
 
 
Title: How is the D/E ratio changing during financial crises and what are the changes caused by?  
- A study of six industries at Stockholm Stock Exchange.   
  
Level: Final thesis for Bachelor's degree in Business Administration. 
  
Authors: Gabriella Karacsonyi and Carl Helin  
  
Supervisor: Peter Lindberg and Arne Fagerström 
  
Date: 2014 - May  
 
Aim: The purpose is to investigate how D/E ratios in Swedish companies behave during financial 
crises and how this is associated with the variables growth, industry association, firm size and 
tangible assets. 
  
Method: The study is built on a deductive approach. Quantitative methods have been used. 
Theory was collected through literature and scientific papers. Information was mainly imported 
from the database Retriver and then processed in Excel. Finally processed data was compared 
with earlier research and theory and analysed.  
 
Results and conclusions: Depending on industry association D/E ratios changed in different 
ways. Generally they decreased, except for the industries Materials and Industrials, where an 
increase occured. How extreme the changes were depended on industry association. A 
connection was found between the variable industry association and D/E changes during financial 
crises. 
 
Connections between the independent variables firm size, growth, tangible assets and the 
dependent variable could not be described through linear functions. Despite this connections 
could still be proved, which is an indication of that many independent variables together can 
cause changes in D/E ratio. How strong the proved connections are differs between industries. 
  
The strongest connection could be proved between the variables growth and D/E ratio changes. 
This makes it clear that growth is the most important independent variable together with industry 
association concerning changes in D/E ratio during financial crises. 
  
Suggestions for future research: Deeper research can be done around how different industries 
react on financial crises. The strength in the connections between the independent and 
dependent variables depends on which industry is regarded, why it is logical that different 
variables are of different relevance. Researcher could in the future examine the relevance of 
different variables for different industries.  
 
Especially strong connections could be proved between growth and D/E ratio, why the authors of 
this study suggest deeper research around how growth affects capital structure.  
   
Contribution of the thesis: This study shows how capital structure of Swedish companies 
change during financial crises and presents possible reasons to the changes. 
 
Key words: D/E ratio, capital structure, finance, tangible assets, growth, industry association, 
firm size.  



 

 
 

Begreppsdefinitioner 
 
 
Skuldsättningsgrad  
 
Skuldsättningsgraden, ibland benämnt S/E, definieras enligt följande formel: 
 
(Summa kortsiktiga skulder + Summa långsiktiga skulder) / Summa eget kapital 
 
Några justeringar för obeskattade reserver utförs inte, då vår data behandlar nyckeltal från 
koncerner. 
 
Företagsstorlek  
 
Företagsstorleken definieras i denna uppsats utifrån totala tillgångar. 
 
Företagsstorlek = Totala tillgångar 
 
Materiella anläggningstillgångar  
 
Materiella anläggningstillgångar definieras enligt denna formel: 
 
Materiella anläggningstillgångar = Summa materiella anläggningstillgångar 
 
Tillväxt  
 
I denna uppsats definieras tillväxt utifrån procentuell förändring i omsättning jämfört med 
föregående år. Formel: 
 
Tillväxt = (Omsättning År 2 – Omsättning År 1) / Omsättning År 1 
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1. Inledning 
 
Nedan ges en presentation av ämnet med ett huvudsakligt fokus på faktorer som 
påverkar kapitalstruktur. Tidigare forskning presenteras, varefter denna introduktion 
mynnar ut i en problemdiskussion. Vidare klargörs syfte, frågeställningar, avgränsning 
och det övergripande upplägget för detta arbete.   
 
1.1 Bakgrund  
 
Alla företag behöver på ett eller annat sätt förhålla sig till kapitalstruktur, även om detta 
är något som i synnerhet gäller större sådana. De kan välja att låta finansiera sin 
verksamhet på flera olika sätt, antingen genom att vara finansierade med enbart eget 
kapital eller att ha olika kombinationer av lånat kapital inom verksamheten, det är 
kombinationen av eget och lånat kapital som kallas för kapitalstruktur. Ett företags 
kapitalstruktur kan utläsas genom främst balansräkningens finansieringssida. En stor 
andel skulder ger en hög skuldsättningsgrad och en lägre soliditet. Än så länge har ingen 
forskare kommit fram till hur en allmängiltig optimal kapitalstruktur ser ut, trots att det 
har förts många diskussioner kring ämnet.  
 
Det finns ett flertal faktorer som kan tänkas påverka kapitalstrukturen. Vinster, 
lönsamhet och tillväxt ökar tillgångarna. Företagsstorlek kan påverka 
finansieringsmöjligheterna, då större företag har bättre tillgång till olika lånealternativ. 
För dem ligger flera möjligheter öppna, som till exempel att låna utomlands till bättre 
räntor. Branschtillhörighet kan ha en viss påverkan på balansräkningens 
finansieringssida. Betraktar man tillverkande industriföretag uppvisar många sådana en 
relativt stor andel materiella anläggningstillgångar, då det krävs maskiner för 
produktion. Detta medan till exempel bolag inom hälsovårdsbranschen uppvisar en liten 
post materiella anläggningstillgångar. Eftersom företag inom en bransch verkar utifrån 
liknande förutsättningar är det logiskt om dessa företags kapitalstruktur liknar varandra. 
Därmed kan branschtillhörighet vara en faktor som påverkar skuldsättningsgraden både 
i och utanför finanskris. Detta var en kort presentation av några av de faktorer som kan 
antas påverka skuldsättningsgraden. Vilka variabler som kan tänkas ha en inverkande 
effekt diskuteras lite längre fram i texten och då med konkret utgångspunkt från tidigare 
forskning och studier. 
 
Kapitalstruktur är även till en viss mån förknippad med risk. En hög andel skulder ökar 
företagens risk, liksom en hög andel av till exempel materiella anläggningstillgångar. 
Detta då materiella anläggningstillgångar genererar kostnader och är svåra att snabbt 
göra sig av med. Det är möjligt att företag med en hög risknivå är mer utsatta under 
finanskriser än företag med en låg sådan. 
 
Det finns några klassiska teorier som har lagt grunden för väldigt mycket modern 
forskning kring kapitalstruktur, ett exempel på några välkända sådana är Miller och 
Modiglianis idéer, Myers Trade-off Theory och Pecking Order Theory. Allra mest 
använd är Miller och Modiglianiteoremet som hävdar att ett företags värde är oberoende 
av dess finansiering, det vill säga dess blandning av eget kapital och skulder 
(Modigliani och Miller, 1958). Detta innebär att kapitalstrukturen är irrelevant för 
företag, ett antagande som baseras på en perfekt kapitalmarknad där bland annat skatter 
inte existerar. År 1963 utvecklade Miller och Modigliani sin forskning och bevisade att 
företag genom en hög skuldsättningsgrad kunde erhålla ett högre marknadsvärde tack 
vare skatteskölden (Modigliani och Miller, 1963). Skatteskölden är en fördel avseende 
skatter som uppnås på grund av att kostnaden för lånat kapital är avdragsgill. Några år 
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senare, 1984, utvecklades Trade-off Theory av Myers som också visade hur ett företag 
kan påverka sitt värde genom ökning eller minskning av skulderna (Myers, 1984). 
Trade-off Theory belyser hur skattefördelar som erhålls genom belåning inverkar på ett 
företags värde och kapitalstruktur, men även hur olika konkurskostnader kan ha en 
påverkande effekt. 
 
Pecking Order Theory ger en beskrivning av rangordningen mellan olika 
finansieringsalternativ som en företagsledning har till sitt förfogande. Enligt Myers 
(1984) föredrar företagsledningen i första hand finansiering med egna interna medel, i 
andra hand genom belåning och i sista hand eventuellt genom att emittera nya aktier. 
Anledningen till denna rangordning mellan finansieringsalternativen är medvetenheten 
hos både investerare och företagsledningar om att det förekommer asymmetrisk 
information på marknaden (Majluf och Myers, 1984).  
  
På senare år har flera studier genomförts för att ta reda på vilka faktorer som har en 
påverkan på kapitalstrukturer i företag. Ju mer ingående man studerar forskningsfronten, 
desto fler förklaringar hittar man till förändringar i balansräkningens finansieringssida. 
Bland annat har det diskuterats om branschtillhörighet har en inverkan på 
skuldsättningsgraden, då företag inom samma bransch liknar varandra avseende 
verksamheten i överlag. Harris och Raviv (1991) bevisar att företag inom en viss 
bransch tenderar att vara mer likasinnade när det handlar om skuldsättningsgraden än 
företag som befinner sig inom olika branscher, något som Myers (1984) inte håller med 
om, utan anser att det snarare är företagets behov av finansiering som har en inverkan på 
skuldsättningsgraden och inte branschförutsättningarna. Ferri och Jones (1979) kom i 
sin studie fram till att bolag inom vissa branscher är mer likasinnade än andra. Bland 
annat undersöktes variablerna skuldsättningsgrad och branschtillhörighet. Exempel på 
de resultat författarna kom fram till är att bolag inom olje- och gasbranschen uppvisade 
tydliga likheter medan företag inom IT-branschen inte kunde uppvisa några särskilda 
likheter. 
 
Det har debatterats kring om företagets storlek har en inverkan på kapitalstrukturen. 
Scott och Martin (1976) hävdar att större företag genom högre kreditvänlighet och 
räntor som är lägre på belånat kapital lättare har tillgång till kapitalmarknaderna. Vidare 
påstås av Myers att större företag har en tendens att i större utsträckning finansiera med 
externa medel på grund av att de är mer diversifierade och inflytelserika (Remmers, 
m.fl., 1975). Resultaten av Mansi och Reebs (2002) undersökning påvisar att 
internationalisering av företag från USA är associerat med lägre kostnader för skulder 
och en högre grad av skuldfinansiering. Detta kan stödja idén om att företagets storlek 
påverkar kapitalstrukturen, då det ofta är stora företag som är internationellt 
verksamma. Genom denna internationella verksamhet är det logiskt att en bättre och 
mer fördelaktig tillgång finns till olika finansieringsalternativ. 
 
Att det föreligger ett samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad är en uppfattning 
som delas av vissa forskare. Kim och Sorensen (1986) hävdar att de företag som har en 
hög tillväxttakt har en lägre skuldsättningsgrad om man jämför med företag som har en 
lägre tillväxttakt. Genom att genomföra en empirisk undersökning på 
bemanningsföretag avseende skuldfinansieringen kom författarna fram till att företag 
med en hög grad av tillväxt använder sig mindre av finansiering genom skulder än 
företag med låg nivå av tillväxt. Senare forskning från Buferna med flera (2005) stödjer 
också detta påstående till en viss mån. I denna studie undersöktes libyska företag utifrån 
variablerna belåning, vinst, tillväxttakt och företagsstorlek. Ett svagt negativt samband 
mellan tillväxttakt och skuldsättningsgrad kunde bevisas. 
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Att lönsamheten för ett företag påverkar kapitalstrukturen har hävdats av flertalet 
forskare. Gangulis forskning (2013) stödjer att lönsamma företag använder mindre 
skulder, liksom Titmans och Wessels (1988). Benkraiem och Gurau (2013) påstår att 
lönsamma företag tenderar att finansiera sin verksamhet med egna medel. Benkraiem 
och Gurau hävdar också att anläggningstillgångar är positivt relaterade till långfristiga 
skulder, vilket indikerar att långivare söker garantier av detta slag. 
 
Variablerna företagsstorlek, tillväxt och lönsamhet och deras inverkan på 
kapitalstrukturen i företag diskuteras frekvent inom forskningen. Däremot finns det inte 
lika mycket material runt eventuella samband mellan anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad. Enligt Titman och Wessels (1988) brukar en större andel materiella 
anläggningstillgångar vara relaterat med en högre skuldnivå. 
 
En av de mest övergripande och viktiga sakerna för ett företag är bibehålla eller öka 
värdet för aktieägarna som har investerat sina medel i bolaget. Det bästa alternativet är 
självklart att öka värdet, eftersom investerarna då får större avkastning. Utan vinster och 
avkastning kan aktieägarna välja att investera på annat håll istället, vilket medför 
nackdelar för företaget. I och med detta är det möjligt att uttrycka det som att värdet ett 
företag genererar är av central betydelse. Detta är något som till högsta grad kan 
påverkas av förändringar i kapitalstruktur, till exempel kan en ökad skuldsättning i vissa 
fall medföra större vinster. På grund av detta är det viktigt att ta vara på och utveckla 
kunskaperna kring vilka faktorer som i sig påverkar kapitalstruktur. Då blir det lättare 
för ledningen att öka företagets och aktieägarnas värde. Det som inte bör glömmas är att 
förändringar i strukturen endast är till aktieägarnas fördel om bolagets värde ökar 
(Hillier, m.fl., 2013).      
 
1.2 Problemdiskussion 
  
Som tidigare nämnt har ingen forskare än så länge kommit fram till hur en allmängiltig 
optimal kapitalstruktur ser ut. Även undersökningar om faktorer som påverkar 
kapitalstruktur har resulterat i flera olika förklaringar och slutsatser (Michaelas, m.fl., 
1999). Det enda forskarna egentligen är någorlunda överens om är vad som i sig är en 
optimal kapitalstruktur. Aktieägare vill att bolag väljer en sådan optimal kapitalstruktur 
som maximerar dess värde (Myers, 2001). Ledningen av ett företag bör alltså välja den 
kapitalstruktur som mest ökar bolagets värde eftersom detta är det mest fördelaktiga för 
aktieägarna (Hillier, m.fl., 2013). Vad som sedan är optimalt på ett konkret sätt är 
mycket omdiskuterat. Det är möjligt att till exempel olika branscher har olika optimala 
kombinationer av eget och lånat kapital. För att överhuvudtaget i framtiden kunna ta 
reda på vilken blandning av skulder och eget kapital som är mest fördelaktig för olika 
företag är det nödvändigt att först undersöka samband mellan variabler som till exempel 
skuldsättningsgrad och vilka andra variabler den samspelar med. En förståelse för 
samspelet mellan variabler som har med kapitalstruktur att göra ökar förståelsen för och 
kunskaperna kring vilken kapitalstruktur som är optimal för olika slags företag. 
Tilläggas bör att olika slags företag antagligen har olika optimala blandningar av eget 
kapital och skulder, då ingen allmängiltig överlägsen kapitalstruktur än så länge 
existerar. I denna studie finns en ambition om att kartlägga hur vissa olika variabler som 
har med kapitalets struktur att göra samspelar inom olika branscher. Vilka korrelationer  
och samband finns mellan olika variabler och vad kan tänkas påverka 
skuldsättningsgraden? 
 
Något som blir påtagligt i forskningen kring vilka variabler som påverkar 
kapitalstruktur är att väldigt många studier härstammar från USA eller andra stora 
länder som till exempel Frankrike eller Indien. Bland annat har Gangulis (2013) studie 
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ett tydligt fokus på Indien och Benkraiems och Guraus (2013) på Frankrike, medan 
Scott Jr:s och Martins (1976) texter härstammar från USA, liksom Remmers med fleras 
(1975) och Kims och Sorensens (1986). Buferna med flera (2005) utgår från bevisning 
från Libyen i sin forskning. Panno (2003) gjorde undersökningar i Italien och 
Storbritannien om hur bolag valde bland finansieringsalternativ vid vissa speciella 
tidpunkter och i olika finansiella sammanhang. Samma forskare nämner också att det 
finns få studier kring företags val av finansieringsalternativ och att de som finns 
vanligen härstammar från USA. 
 
Något som är betydligt mindre vanligt att hitta vid en djupdykning i ämnet 
kapitalstruktur är forskning från Skandinavien och Sverige och då främst forskning 
kring hur lågkonjunkturer och finanskriser påverkar svenska företags kapitalstruktur. I 
allmänhet kan man uttrycka det som att det föreligger ett visst glapp i forskningen 
gällande dessa områden i Sverige. Det finns ett behov av att utveckla forskningsfronten 
kring hur svenska företag reagerar på finanskriser och hur deras kapitalstruktur 
förändras.  
 
Det är främst tack vare forskning från USA och andra länder det nu är känt att variabler 
som till exempel företagsstorlek, tillväxt, lönsamhet och anläggningstillgångar kan ha 
samband med förändringar i balansräkningens finansieringssida. Ett problem är dock att 
detta sällan har testats i Sverige, vilket gör att vi egentligen inte riktigt vet i vilken 
utsträckning påverkan mellan variablerna finns. Genom att testa om samband mellan 
förändringar i dessa variabler och förändringar  i  kapitalstrukturen existerar i Sverige 
har författarna av denna uppsats en ambition om att komma fram till om slutsatserna av 
bland annat amerikansk forskning kan appliceras på svenska företag. Om bland annat 
företagsstorlek, tillväxt och materiella anläggningstillgångar påverkar kapitalstrukturer i 
företag i stora länder som till exempel USA och Indien, gör den då också det i företag i 
Sverige? Finns det en påverkan i finanskriser? 
 
Den övergripande ambitionen är att försöka ta reda på vilka variabler som kan tänkas 
påverka svenska företags kapitalstruktur under finanskriser. Fokus har valts att riktas 
mot sex olika branscher på Stockholmsbörsen (NASDAQ OMX). 
 
Ett problem under finanskriser är att det blir svårare för företag att uppta lån och 
finansiera sig. Detta kan möjligen ändra skuldsättningsgraden. Men hur skiljer sig 
förändringarna i skuldsättningsgrad åt och vilka samband uppvisas med till exempel 
företagsstorlek? Uppvisas ett starkt samband mellan dessa två variabler kan det vara en 
indikation på att förmågan att låna under finanskriser påverkas av hur stort företaget är. 
En medvetenhet kring vilka variabler skuldsättningsgrad uppvisar samband med under 
finanskriser möjliggör vidare resonemang kring vad det är som påverkar förmågan för 
företag att finansiera sig själva under kriser.  
 
Forskning från de senaste åren har bland annat kommit fram till att lönsamhet och 
tillväxt är några av de viktigaste variablerna för att förklara ett företags val av 
kapitalstruktur (Chang, m.fl., 2009). Detta styrks av andra studier där lönsamhet åter 
igen tas upp och där ett negativt samband påvisas mellan denna variabel och 
skuldsättningsgrad, det vill säga att högre lönsamhet leder till en lägre 
skuldsättningsgrad (Frank och Goyal, 2009). Samma studie visar även att stora företag 
med mycket tillgångar tenderar att ha en hög skuldsättningsgrad. Åter igen är det 
möjligt att påstå att dessa variabler, företagsstorlek och lönsamhet, kan inverka på 
företags förmåga att finansiera sig under finanskriser. Om det är så kan en påverkan av 
skuldsättningsgraden inte uteslutas. Är det inte så att dessa variabler inverkar på 
finansieringsförmågan, så finns det andra alternativ till hur de kan medverka till 
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förändringar i skuldsättningen. Det viktiga och mest grundläggande steget är att först 
och främst kartlägga vilka samband som föreligger mellan vissa oberoende variabler 
och variabeln skuldsättningsgrad. Utifrån dessa fakta kan sedan vidare resonemang 
föras för att mer exakt ta reda på vad det är som bidrar till förändringar i 
kapitalstrukturer under finanskriser.       
  
Antoniou med flera (2008) jämför de marknadsinriktade ekonomierna USA och 
Storbritannien mot de bankorienterade ekonomierna Frankrike, Tyskland och Japan när 
det gäller val av kapitalstruktur. I studien framgår att kapitalstruktur i hög grad påverkas 
av vilket land som analyseras. Påverkande faktorer som nämns är bland annat 
skattesystem, relationen mellan låntagare och långivare samt graden av 
investeringsskydd i landet där företaget är verksamt. Då kapitalstruktur enligt tidigare 
forskning påverkas av vilket land företaget är verksamt inom blir det extra tydligt att det 
finns behov av att utföra studier inom området i Sverige. Som tidigare nämnt föreligger 
ett glapp inom forskningen när det gäller skuldsättningsgrad och påverkande faktorer, 
då de flesta studier kommer från stora länder som till exempel USA och Indien. Därför 
har författarna av denna uppsats en ambition av att öka kunskaperna kring 
kapitalstruktur och dess förändringar när det gäller just svenska bolag.    

 

Med utgångspunkt från bristen på svenska studier, existerande tidigare forskning och 
forskningsfronten har ett syfte formulerats i nästa delkapitel. De valda variablerna 
motiveras av tidigare undersökningar och deras resultat som mer ingående beskrevs i 
1.1 Bakgrund. Forskningsfronten har spelat en särskilt viktig roll vid identifieringen av 
relevanta variabler. Som tidigare nämnt indikerade bland annat Mansi och Reebs studie 
(2002) att kapitalstruktur kan vara associerat med företagsstorlek och  Buferna med 
fleras undersökning (2005) att tillväxt uppvisar samband med skuldsättningsgrad. 
Lönsamhet kan logiskt inverka på tillväxten, varför tillväxt har kunnat identifieras som  
en relevant variabel för kapitalstrukturen. Lönsamma företag använder mindre skulder 
(Ganguli, 2013 och Benkraiem och Gurau, 2013), något som också togs upp mer 
ingående i 1.1 Bakgrund. Bhaird och Lucey (2010) identifierade branschtillhörighet 
som en relevant variabel gällande kapitalstruktur, liksom Talberg, m.fl.(2008), något 
som beskrivs mer djupgående under teoriavsnittet i denna uppsats. Vad som beskrivs 
mer detaljerat under samma avsnitt är studier kring skuldsättningsgradens samband med 
variabeln företagsstorlek (Feidakis och Rovolis, 2007 och Psillaki och Daskalakis, 
2009). Även funna samband med variablen tillväxttakt (Buferna, m.fl., 2005) och 
materiella anläggningstillgångar (Benkraiem och Gurau, 2013 och Frank och Goyal, 
2009) tas upp. Utifrån huvudsakligen denna forskningsfront undersöks i denna studie 
samband i Sverige under finanskriser.     

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur svenska företags skuldsättningsgrad ser ut  
vid finanskriser och vilka samband denna variabel uppvisar med variablerna 
branschtillhörighet, tillväxt, företagsstorlek och materiella anläggningstillgångar. 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till den senaste finanskrisen som i Sverige inträffade år 2008-
2009. År 2007 undersöks till en viss mån för att få en större förståelse för vilka 
förändringar som sedan sker i skuldsättningsgraden och de övriga variablerna under 
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finanskrisen. Det djupgående fokuset i studien ligger dock på krisåret 2009, för att få en 
bild av hur kapitalstrukturen såg ut under finanskrisen samt vilka samband som då fanns 
mellan utvalda variabler. 
 
1.5 Upplägg 
 
Kapitel 1: Inledning  
I detta kapitel ges en presentation av ämnet kapitalstruktur och vad som anses påverka 
den. I problemdiskussionen tydliggörs varför författarnas övergripande val är relevanta, 
vilket sedan mynnar ut i ett syfte och frågeställningar. Allra sist beskrivs gjorda 
avgränsningar.  
 
Kapitel 2 : Teoretisk referensram      
I detta avsnitt beskrivs relevanta teorier och tidigare forskning som är av betydelse för 
frågeställningarna författarna har som ambition att besvara. 
 
Kapitel 3 : Metod 
Under denna rubrik redogörs det utförligt för använda metoder, varefter det diskuteras 
om uppsatsen uppfyller kvalitetskrav som ställs på kvantitativ företagsekonomisk 
forskning.  
  
Kapitel 4 : Empiri   
I detta kapitel redovisas insamlad och bearbetad data. 
 
Kapitel 5 : Analys  
Här utförs en analys kring empirin och dess kopplingar till tidigare teorier och 
slutsatser. 
 
Kapitel 6 : Slutsats  
I slutsatsen besvaras frågeställningarna. I detta kapitel redogörs det för bidraget denna 
uppsats lämnar till forskningen. 
 
Kapitel 7 : Förslag till framtida studier  
Avslutningsvis ger författarna förslag till vidare forskning inom området. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Inom detta kapitel behandlas den teoretiska utgångspunkt uppsatsen baseras på. De 
välkända teorier och den aktuella forskning som tas upp är relevanta för att förklara 
diverse förändringar i kapitalstruktur vid finansiella kriser. 
 
2.1 Begreppet kapitalstruktur 
 
Alla företag måste finansiera sin verksamhet och sin eventuella tillväxt genom att 
använda olika slags finansieringskällor. Dessa källor kan bestå av varierande typer av 
eget kapital, som till exempel aktiekapital. Förutom eget kapital är skuldfinansiering 
något som väldigt många företag använder sig utav. Det finns olika typer av skulder, 
bland annat kan företag använda sig av obligationslån för att finansiera sin verksamhet. 
Skulder kan delas in i två kategorier, långfristiga och kortfristiga, där även kortsiktiga 
sådana anses ingå i ett bolags kapitalstruktur. Kapitalstruktur är hur ett företag 
finansierar sin verksamhet och tillväxt genom att använda sig av olika 
finansieringskällor. Det relevanta här är blandningen mellan kort- och långfristiga 
skulder och eget kapital.   
 
Vilken kapitalstruktur eller vilken blandning av skulder och eget kapital som ska väljas 
är en ständigt återkommande fråga som det finns ett övergripande svar på. Detta svar 
kan ges genom att göra vissa pedagogiska förenklingar i form av att betrakta allt kapital 
i företaget som en hel paj. Värdet av företaget definieras som denna summa, eller paj, 
som består av en blandning av eget kapital och skulder. Detta kan beskrivas med en 
formel 
 
V = B + S 
 
där V är värdet av företaget, B är marknadsvärdet av skulderna och S är marknadsvärdet 
av eget kapital. Bolag har möjligheter att själva bestämma hur stor andel till exempel 
skulderna ska utgöra av det totala värdet av företaget, det vill säga hur stor pajbit 
skulderna ska utgöra av hela pajen. Resten är alltid eget kapital. Om företagets mål är 
att maximera sitt värde bör storleken på eget kapital och skulder väljas så att företagets 
totala värde (hela pajen) blir så stor som möjligt. Med detta menas att den optimala 
kapitalstrukturen för företag som vill öka sitt värde är att välja den kombination av 
skulder och eget kapital som gör bolagets värde så högt som möjligt. (Hillier, m.fl., 
2013) 
 
Viktiga intressenter för ett företag är dess aktieägare, som vanligen önskar få avkastning 
på sina investeringar. Vid val av och förändringar i kapitalstrukturen i ett bolag är det 
därför väsentligt att beakta detta. Förändringar i kapitalstrukturen är till aktieägarnas 
fördel enbart om företagets värde ökar, precis som förändringar är till deras nackdel 
enbart om värdet minskar (Hillier, m.fl., 2013). Således bör ledningen för ett bolag välja 
den kapitalstruktur som de tror kommer maximera företagets värde eftersom detta 
arrangemang kommer vara det mest fördelaktiga för ägarna (Hillier, m.fl., 2013).  
 
2.2 Modigliani och Miller 
 
Modiglianis och Millers teorier betraktas som väldigt viktiga och grundläggande inom 
forskning kring kapitalstruktur. Deras mest kända idéer, som sammanfattas i proposition 
ett och två, är mer än 50 år gamla men trots det fortfarande relevanta. Det finns två 
versioner av varje proposition, en utan skatter och en med. 
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2.2.1 Proposition ett utan och med skatter  
 
Ursprungligen hävdar Modigliani och Miller i proposition ett (utan skatter) att 
marknadsvärdet av ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur. Detta kan beskrivas 
med ekvationen 
 
VL = VU 

 
där VU är benämningen på värdet av ett företag som inte har några skulder 
överhuvudtaget och VL är benämningen på värdet av ett företag med skulder. 
Antagandena gällande ekvationen är att kapitalmarknaden är perfekt, utan skatter, utan 
transaktionskostnader och att företag och privatpersoner har möjlighet att låna till 
samma ränta. Miller och Modiglianis proposition ett utan skatter beskriver, med andra 
ord, att kapitalstruktur är irrelevant för värdet av ett företag.  (Modigliani och Miller, 
1958) 
 
Senare utvecklades proposition ett genom att hänsyn togs till bolagsskatter, vilket ledde 
till uppkomsten av en så kallad skattesköld. Detta är en skattefördel som uppnås då 
räntor på skulder är avdragsgilla, vilket ger företagen en chans att öka sitt 
marknadsvärde. (Modigliani och Miller, 1963) 
 
Tas skatter i beaktande är det möjligt att uttrycka proposition ett på följande sätt 
 
VL  = VU + tCB 
 
I detta fall står VL  för värdet av ett företag med skulder, VU för värdet av ett företag 
utan skulder och tCB för skattesatsen tC multiplicerat med värdet av skulderna B. tCB är 
nuvärdet av skatteskölden vid antagande om eviga skulder. Skatteskölden ökar ju mer 
skulder ett företag har vilket innebär att bolag kan öka sitt värde genom att ersätta eget 
kapital med skulder. Orsaken till detta är, som tidigare nämnt, de fördelar som 
skatteskölden ger eftersom räntor på skulder är avdragsgilla, vilket leder till att 
skuldsättning allt som allt minskar skatterna ett företag betalar. Ett bolag som delvis är 
finansierat med skulder betalar mindre i skatt än ett företag som enbart är finansierat 
med eget kapital, vilket ökar värdet på det. (Hillier, m.fl., 2013) 
 
Tas skatter i beaktande gällande Modiglianis och Millers teorem är det nödvändigt att 
göra följande antaganden om att företag betalar skatt enligt satsen tCB på resultat efter 
finansiella poster, att inga transaktionskostnader förekommer på marknaden samt att 
individer och företag har möjlighet att låna till samma räntesats. (Hillier, m.fl., 2013) 
 
2.2.2 Proposition två utan och med skatter 
 
Enligt Modiglianis och Millers proposition två är avkastningskravet i ett företag positivt 
relaterat till hur mycket främmande kapital som återfinns i balansräkningen, det vill 
säga hur mycket skulder. Detta innebär att avkastningskravet växer ju mer skuldsatt 
man är. Förklaringen till detta är att skulder ökar ett företags risk, vilket i sin tur ökar 
aktieägarnas avkastningskrav. (Modigliani och Miller, 1958) 
 
Proposition två utan skatter kan illustreras med följande ekvation 
 
Rs = R0 + B/S (R0-RB) 
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där Rs är förväntad avkastning på eget kapital, R0 är avkastningskravet på ett bolag som 
till 100% är finansierat med eget kapital, B är marknadsvärdet på företagets skulder, S 
är marknadsvärdet på det egna kapitalet och RB är kostnaden för skulderna. 
 
 
Tas hänsyn till skatter kan Modiglianis och Millers proposition två uttryckas genom 
följande ekvation  
 
Rs  = R0 + B/S (1-tC)(R0-RB)  
 
där Rs är förväntad avkastning på eget kapital, R0 är avkastningskravet på ett bolag som 
till 100% är finansierat med eget kapital, B är marknadsvärdet på företagets skulder, S 
är marknadsvärdet på det egna kapitalet, tC är skattesatsen och RB är kostnaden för 
skulderna. De antaganden som görs gällande ekvationen är att företag betalar skatt 
enligt satsen tC på resultat efter finansiella poster, att inga transaktionskostnader 
förekommer på marknaden och att individer och företag har möjlighet att låna till 
samma räntesats. (Hillier, m.fl., 2013) 
 
Oavsett om skatter appliceras på proposition två eller inte illustrerar ekvationerna 
huvudsakligen att aktieägarnas avkastningskrav ökar ju mer skuldsatt ett företag är. 
 
2.3 Trade-off Theory  
 
Trade-off teorin utgår från ett antagande om att det finns en optimal kapitalstruktur på 
kapitalmarknaden, vilken kan uppnås genom att företagen gör en övervägning mellan 
för- och nackdelarna som följer av att ha olika kombinationer av eget kapital samt lånat 
kapital inom verksamheten. Denna optimala kapitalstruktur kan, om den implementeras 
på rätt sätt, leda till att värdet på företaget i fråga ökar då det uppkommer en så kallad 
hävstångseffekt som är fördelaktig för företagets värde. (Myers, 1984) 
 
Det finns inget i förväg bestämt mått av kombinationen mellan belåning och eget kapital 
som fungerar för alla företag för att kunna uppnå den optimala kapitalstrukturen. 
Nivåerna skiljer sig mellan företag och beror på vilken typ av tillgångar som finns inom 
företagets verksamhet. (Titman  och Wessels, 1988) Ett företag med en stabil 
verksamhet med fysiska tillgångar bör alltså teoretiskt sett kunna ha en högre 
belåningsgrad.  
 
Det finns flera faktorer som talar för att ett företag bör använda sig av en så hög 
belåning som möjligt för att kunna uppnå en optimal kapitalstruktur, bland annat kan en 
ökad belåning leda till skattefördelar med hjälp av så kallade skattesköldar (Myers, 
1984).  En annan fördel som uppkommer i samband med en ökad belåning är 
minimeringen av olika former av agentkostnader (Fama och French, 2002). 
 
Vad som talar emot en hög belåningsgrad är nackdelen som alltid uppkommer i 
samband med belåning, nämligen att företagen måste kunna betala för den ökade 
belåningen i form av räntekostnader. Detta kan leda till olika former konkurskostnader, 
vilket kan få den tidigare nämnda hävstångseffekten att istället verka i motsatt riktning 
och leda till en minskning av företagets värde. (Frank och Goyal, 2009) 
  
Trade off-teorin illustrerar att ett övervägande mellan för- och nackdelarna av 
skuldsättning måste göras för att kunna uppnå en optimal kapitalstruktur. Fördelar i 
form av skattesköldar och minskning av agentkostnader kan efter en viss nivå av 
skuldsättning överskuggas av nackdelar i form av ökade konkurskostnader. Dessa ökade 
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konkurskostnader har bland annat att göra med att ökad belåning ökar företagets risk, 
vilket gör att långivarna kräver högre räntor. Högre räntor i sig är en av komponenterna 
i begreppet ”konkurskostnader”. 
  
Nedanstående grafiska illustration (Myers, 1984, s. 577) ger en beskrivning av Trade off 
-teorin och förklarar hur värdet av ett företag är beroende av finansieringen.  
 

 
 
I bilden tydliggörs sambandet mellan skuldfinansiering och företagets marknadsvärde. 
En ökning av belåningen är associerad med vissa specifika för- och nackdelar, jämfört 
med om finansiering endast skulle ske genom eget kapital. De fördelar 
skuldfinansiering för med sig är de som uppnås genom skatteskölden och som ökar 
företagets värde. Dock är det inte enbart dessa skattefördelar som ökar med ökad 
belåning, utan även konkurskostnaderna. Konkurskostnader uppkommer när ett  företag 
har svårt att möta sina avkastningskrav. I bilden illustreras den optimala nivån av 
skuldsättning, varefter fördelarna med skatteskölden börjar att avta. Skulle företaget 
fortsätta att öka belåningen och passera den markerade optimala nivån kommer detta 
leda till att konkurskostnaderna ökar mer än de fördelar som tack vare skatteskölden 
uppkommer. Detta gör att företaget vidare inte längre kan öka sitt värde genom 
belåning, då det maximala värde som är möjligt att erhålla genom skuldfinansiering 
redan uppnåtts. 
 
Med andra ord illustrerar Trade off-teorin hur skattefördelarna som belåning för med sig 
kan öka företagets marknadsvärde till en viss nivå, varefter nackdelarna i form 
konkurskostnader börjar ta överhand. 
 
2.4 Pecking Order 
 
Pecking order teorin ger en beskrivning av rangordningen mellan olika finansierings 
alternativ som en företagsledning har till sitt förfogande. Företagsledningen kommer, 
om möjligheten finns, att i första hand välja att finansiera nya investeringar genom att 
använda kvarhållna vinstmedel, även kallat balanserade medel. Som andra alternativ 
väljs skuldsättning och då säker respektive riskabel skuldsättning som obligationer eller 
banklån. Om inget av dessa alternativ finns tillgängliga kommer företagsledningen i 
sista hand söka finansiering genom eget kapital. (Myers, 1984) 
Ett exempel på finansiering genom eget kapital är nyemissioner. 
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Egen illustration över vilka finansieringskällor som föredras framför andra av 
företagsledningen: 
 

1) Kvarhållna vinstmedel (balanserade medel) 
2) Skuldfinansiering 
3) Eget kapital 

 
Anledningen till denna rangordning mellan finansieringsalternativen är att både 
investerare och företagsledningar är medvetna om att det förekommer asymmetrisk 
information på marknaden. (Myers och Majluf, 1984)  
 
Asymmetrisk information är det informationsövertag som alltid förekommer på en 
kapitalmarknad. En företagsledning som dagligen arbetar inom ett företags verksamhet 
anses ha ett betydande övertag över investerare när det kommer till att avgöra om ett 
företagets aktiekurs för tillfället är undervärderad alternativt övervärderad av 
aktiemarknaden.  Företagsledningen antas utnyttja sitt informationsövertag och anses 
därför enbart välja att genomföra en nyemission om aktiekursen är övervärderad vid 
emissionstillfället. (Fama och French, 2002) Detta är något som är till nackdel för nya 
investerare som deltar i emissionen. 
 
Eftersom även investerare känner till problemet med det asymmetriska 
informationsövertaget väljer en rationell investerare att utgå från att aktiekursen för 
tillfället är övervärderad när ett företag aviserar en nyemission. Detta leder till att 
investerare undviker att delta i nyemissionen om de inte blir kompenserade ekonomiskt 
för den högre risken (Hillier, m.fl., 2013). En investerare som satsar kapital i ett företag 
anses vanligtvis ta stora risker och kräver därför även att bli kompenserad för detta 
genom en högre avkastning på det satsade kapitalet (Frank och Goyal, 2009). Slutligen 
leder detta till att det blir mer lönsamt för företagen att istället använda sig av kvarhållna 
vinstmedel, alternativt lån som har ett lägre avkastningskrav (Frank och Goyal, 2009).  
 
Pecking order-teorin framhäver tydligt att kvarhållna vinstmedel eller lån föredras som 
finansieringsmedel, då dessa är billigare än finansiering genom nytt eget kapital som har 
ett högt avkastningskrav på sig. Detta leder till slutsatsen att företagsledningar enligt 
denna teori föredrar de medel som är billigast. 
 
2.5 Agency Theory 
   
Agency Theory beskriver den relation som uppstår mellan två parter när den ena parten, 
som benämns principal, ger ett uppdrag som ska utföras till den andra parten, som 
benämns agent.   
 
Problemet ligger i att uppdraget ofta ger agenten ett stort eget ansvar och många 
valmöjligheter när det gäller hur uppdraget ska utföras, på grund av vilket det inte alltid 
är säkert att agenten väljer att handla i principalens intresse (Jensen och Meckling, 
1976). En agent som fått i uppdrag att leda ett företag har många gånger inte alls samma 
målsättningar som principalen, som en gång gav uppdraget (Jensen, 1986). Agenterna 
kan istället ha incitament att handla på sätt som i första hand gynnar dem själva och 
utifrån detta problem uppstår agentkostnader.  
 
För att eliminera intressekonflikten som uppstår mellan principaler och agenter som 
styrs av skilda intressen finns det tre olika alternativ som principalen kan använda sig 
av, vilka är följande (Denis, 2001): 
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1. Tvinga agenten genom ett kontrakt att alltid i första hand se till principalens 

intressen. 
2. Noggrant övervaka allt som agenten gör. 
3. Motivera agenten, genom att tillhandahålla incitament som gör att agenten och 

principalen drivs av samma intressen.  
 
Alla tre alternativ kan vara effektiva, men de två första alternativen kan bli svåra för 
principalen att övervaka. En uppfattning är att det tredje alternativet är det som kommer 
att fungera bäst för att eliminera den intressekonflikt som finns mellan principalen och 
agenten (Hillier, m.fl., 2013). 
 
Angående agentkostnader och intressekonflikten mellan aktieägare och företagsledning 
kan dessa minskas genom skuldfinansiering (Jensen och Meckling, 1976). Skulder 
minskar bland annat de ”överflödiga” kontanter chefer och ledning har till sitt 
förfogande, då företaget förbundit sig till att avbetala skulderna. Detta eliminerar delvis 
risken för att företagsledningen använder de ”överflödiga” medel, som egentligen tillhör 
företaget, till sin egna personliga fördel till exempel genom att skapa extra förmåner till 
sig själva. (Harris och Raviv, 1991) 
 
En studie från 1992 anser att den asymmetriska information som finns vid 
intressekonflikter och de agentkostnader som uppstår minskar skuldfinansieringen. 
Även eventuell konkursrisk begränsar belåningen. (Thies och Clock, 1992) 
 
En annan undersökning från 1982 visar på fördelarna med belåning som uppkommer då 
konkursrisken ökar. Denna ökade konkursrisk gör att chefer drivs till att fatta bättre 
investeringsbeslut och minska brukningen av förmåner. Detta bland annat eftersom 
chefer riskerar sitt goda rykte vid en konkurs. (Grossman och Hart, 1982) Med andra 
ord kan här påstås att skuldfinansiering minskar intressekonflikten mellan aktieägare 
och ledning, liksom agentkostnaderna. 
 
2.6 Finansiell hävstång   
 
Det finns två huvudsakliga skäl till varför företagsledningar väljer att använda 
främmande kapital utifrån för att finansiera företagets investeringar. De flesta företag 
som växer når tillslut en punkt där tillväxten börjar plana ut, ofta på grund av att det blir 
en brist på kapitalförsörjning. Det blir då naturligt för ett företag som vill kunna 
fortsätta växa eller expandera sin tillväxttakt att ta in kapital utifrån för att finansiera 
denna framtida tillväxt. Det andra argumentet som talar för att ett företag inte enbart ska 
vara finansierat med eget kapital är att ägarnas avkastning på det egna kapitalet kan 
ökas med hjälp av kapital utifrån. (Carlsson, 2004)  
 
Avkastning på det egna kapitalet kan beskrivas som en hävstång, där sambandet mellan 
Eget kapitals avkastning (Re) och Totalt kapitals avkastning (Rt), Skuldräntan på 
främmande kapital (Rs), Förändringsmarginalen (Rt - Rs), och Skuldsättningsgraden 
(S/E), sammanfattas i hävstångsformeln. (Carlsson, 2004)  
 
Re =  Rt + (Rt – Rs) * S/E 
 
Det är dock inte enbart fördelar som främmande kapital medför till företag som väljer 
att använda sig av hävstångsformeln. Allt som har en fördel har även alltid en nackdel, i 
fallet med hävstångseffekten får företagen betala för fördelarna som uppkommer i form 
av en högre risknivå. Denna risk kan delas in i två former, nämligen rörelserisk samt 
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finansiell risk. I hävstångsformeln är (Rt) rörelserisken och (Rt – Rs) * (S/E) den 
finansiella risken, tillsammans bildar de totalrisken. 
 
Re =  Rt + (Rt – Rs) * S/E 
 
Totalrisk = Rörelserisk + Finansiell risk 
 
(Carlsson, 2004, s. 128 - 131) 
 
 
2.7 Kapitalstruktur och påverkande faktorer  
 
Ovan presenterad grundläggande forskning ökar förståelsen för finansieringen i ett 
företag, men på senare tid har studier gjorts för att mer ingående undersöka vilka 
faktorer som har en påverkan på företags kapitalstruktur. Nedan presenteras fem 
faktorer vars inverkan frekvent diskuteras. Många av nedanstående studier har använt 
sig av bivariata och multipla regressionsanalyser för att komma fram till sina 
slutsatser.   
 
2.7.1 Bransch  
 
Redan så tidigt som under 1950-talet kom det en studie som hävdade att 
branschtillhörighet har en inverkan på företags kapitalstruktur genom att branscher 
påverkar företags utdelningar (Lintner, 1956). Detta stödjs av en studie som påstår att 
utdelningar inom en viss bransch liknar varandra, då olika sådana påverkas på olika sätt 
i låg- och högkonjunktur (Rozeff, 1982). Då företag verksamma inom olika områden 
reagerar olika på konjunkturer påverkas alltså deras kapitalstruktur indirekt på grund av 
hur utdelningarna skiftar.  
 
Något annat som påverkar kapitalstrukturen är, förutom utdelningar, andelen skulder i 
balansräkningen. Företag inom en viss bransch tenderar att likna varandra mer avseende 
skuldsättningsgraden, jämfört med företag som är verksamma inom olika branscher 
(Harris och Raviv, 1991). Detta är dock något som motsäges av tidigare forskning som 
anser att det är företagets finansieringsbehov som inverkar på andelen skulder och inte 
branschförutsättningarna (Myers, 1984).  
 
En annan undersökning från 2000-talet, som utfördes i USA, stödjer också tanken om 
att branschtillhörighet påverkar företags kapitalstruktur. Grundtanken är att företag 
verkar i skilda affärsmiljöer, vilket borde ha en inverkan på balansräkningens 
finansieringssida. Fem olika branscher undersöks, kemikalie-, mjukvaru-, bygg-, 
livsmedels- och olje- och gasbranschen. Studien påvisar betydande skillnader i 
kapitalstrukturen beroende på branschtillhörighet. (Talberg, m.fl., 2008) 
 
År 2010 publicerades en studie av irländska småföretag, inom olika branscher, och 
deras kapitalstruktur. Branscherna som undersöktes uppvisade bland annat liknande 
förhållningssätt till andelen belåning. Detta är något som kan antyda att kapitalstruktur 
till en viss grad är branschspecifikt. (Bhaird och Lucey, 2010) 
 
Antagandet att skuldsättningsgrad skiftar beroende på branschtillhörighet undersöks i en 
studie från år 1975. Resultatet är att vilken bransch företaget är verksamt inom har en 
viss betydelse för kapitalstrukturen. (Remmers, m.fl., 1975)   
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När det handlar om förändringar i skuldsättningsgraden och kapitalstrukturen är 
branschtillhörighet en relevant faktor då företag verksamma inom samma affärsområden 
bland annat tenderar att ha liknande tillgångar. Till exempel har många tillverkande 
företag en stor andel materiella anläggningstillgångar. Detta påverkar skuldsättningen, 
företagets totala tillgångar och kostnaderna i bolaget, men även den övergripande risken 
företaget arbetar under. 
 
2.7.2 Företagsstorlek 
 
I tidigare nämnda studie från USA, där fem olika branscher undersöktes avseende 
kapitalstruktur, kom man fram till att ett positivt samband föreligger mellan 
skuldsättningsgrad och företagsstorlek. Detta trots att undersökta industrier var helt 
motsatta som till exempel byggbranschen och mjukvarubranschen. Inom denna studie 
definierades företagsstorlek utifrån tillgångar. (Talberg, m.fl., 2008) 
 
I undersökningen av småföretag i Irland och olika branscher, som också togs upp i 
avsnittet ovanför, upptäcktes likaså ett positivt samband avseende skuldsättningsgrad 
och företagsstorlek. I denna studie definierades dock företagsstorlek utifrån omsättning. 
(Bhaird och Lucey, 2010)  
 
I en annan studie, från 2007, definieras företagsstorlek utifrån omsättning, precis som i 
stycket ovan. Här har stora byggföretag i EU undersökts, varav några var svenska. 
Bland annat sambandet mellan företagsstorlek och dess påverkan på skuldsättningen 
studerades. Resultatet bevisar att det föreligger ett positivt samband mellan dessa 
variabler. (Feidakis och Rovolis, 2007) 
 
I en undersökning, med fokus på småföretag i Europa, studerades av vilka faktorer 
skuldsättningsgraden påverkas. Bland annat försökte författarna ta reda på om det 
förelåg ett positivt samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad, vilket det 
visade sig göra. (Psillaki och Daskalakis, 2009) 
 
Något som står i kontrast till ovanstående studier, där positiva samband mellan 
företagsstorlek och skuldsättningsgrad upptäcktes, är en undersökning av företag i 
Libyen. Här kunde inga samband påvisas gällande skuldsättningsgrad och 
företagsstorlek. (Buferna, m.fl., 2005) 
 
En studie av bemanningsföretag, från 1986, hade också problem med att påvisa 
samband mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek. Ingen korrelation kunde finnas 
mellan dessa två variabler. (Kim och Sorensen, 1986) En annan undersökning av olika 
branscher, däremot, visade åter igen på ett samband mellan företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad (Ferri och Jones, 1979).  
 
Företagsstorlek kan absolut vara av relevans när det gäller förändringar i 
skuldsättningsgraden, då de stora bolagen har bredare valmöjligheter vid upptagande av 
lån. Ett stort, internationellt företag kan uppta lån utomlands och ge ut aktier i andra 
länder för att på så sätt öka kapitalet. I och med att så många lånealternativ ligger öppna 
för stora företag är det möjligt för dem att välja det mest fördelaktiga 
finansieringsalternativet – något som både kan påverka skuldräntan och andelen 
skulder.   
  
 
 
 



 

15 
 

2.7.3 Tillväxt 
 
Tidigare beskrivna studie av fem olika branscher i USA förde resonemang om att en 
tillväxtpräglad bransch borde ha ett större behov av lånat kapital för nya investeringar 
än andra slags branscher. Resultatet av studien, där branscherna undersöktes utifrån 
bland annat tillväxt, visar att det förekommer ett negativt samband mellan 
skuldsättningsgrad och tillväxt. (Talberg, m.fl., 2008) 
 
Resultatet av en också tidigare beskriven studie, med fokus på småföretagande i Europa, 
kom däremot fram till en slutsats som står i kontrast till undersökningen i stycket ovan. 
Här kunde inga samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt identifieras, vilket 
kan vara ett tecken på att tillväxttakt inte är av väsentlig betydelse för ett europeiska 
småföretags kapitalstruktur. (Psillaki och Daskalakis, 2009) 
 
Den libyska studie, som delvis behandlats i tidigare stycken, uppvisade ett negativt 
samband, men ett svagt sådant, mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt (Buferna, 
m.fl., 2005). Liknande resultat kunde fås fram av undersökningen av 
bemanningsföretag, där resultatet var att företag med en hög tillväxt i mindre grad 
använder sig av belåning än företag med låg tillväxt (detta är ett negativt samband 
mellan skuldsättningsgrad och tillväxttakt) (Kim och Sorensen, 1986). 
 
En studie från 1996 visar på ett negativt samband mellan skuldfinansiering och tillväxt. 
Många teorier kring kapitalstruktur antar att ett sådant samband föreligger bland annat 
därför att företag med en hög belåning inte har möjlighet att ta vara på tillfällen att växa.  
Då ledning väljer hur skuldsatt företaget ska vara utifrån tillgänglig information om 
tillväxtmöjligheter är det möjligt att skuldsättningen visar vilka sådana möjligheter som 
finns tillgängliga. Detta problem kringgicks dock genom att forskarna undersökte 
väldiversifierade företag och hur deras icke-kärnverksamheters skulder och tillväxt 
förhöll sig till varandra. Det kan ju inte antas att icke-kärnverksamheter påverkar hela 
företagets kapitalstruktur. Även här kunde ett negativt samband mellan variablerna 
upptäckas. Detta tyder på att även om man ”rensar” bort faktumet att skuldsättning väljs 
efter framtida tillväxtmöjligheter, så håller det negativa sambandet ändå. (Lang, m.fl., 
1996)   
 
Tillväxt är en variabel som inte bör uteslutas i undersökningar av förändringar i 
skuldsättningsgraden. När ett företag växer ökar kapitalet, vilket kan göra att behovet av 
skuldfinansiering minskar.   
 
2.7.4 Lönsamhet  
 
Ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet har hittats i en tidigare 
beskriven studie från 2008 (Talberg, m.fl., 2008). Att lönsamma företag använder 
mindre skulder är ett påstående som även kunnat bevisas i senare undersökningar 
(Ganguli, 2013), men även tidigare (Titman och Wessels, 1984). Lönsamma företag 
tenderar att finansiera sin verksamhet med egna medel (Benkraiem och Gurau, 2013). 
 
Författarna av denna uppsats har hittat en studie som har svårigheter att påvisa samband 
mellan skuldsättningsgrad och vinst, som indirekt är relaterat till lönsamhet (Buferna, 
m.fl., 2005).  
  
Lönsamhet som variabel är relaterad med tillväxt, vilket även gör denna variabel 
relevant när förändringar i skuldsättningen undersöks. Ökad lönsamhet kan minska 
behovet av skuldfinansiering i och med att kapitalet i företaget ökar, men kan även göra 
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det lättare att uppta lån om en önskan att göra det finns. Detta eftersom långivarna 
känner större trygghet.   
 
2.7.5 Anläggningstillgångar  
 
Förutom tidigare beskrivna påstående om att lönsamma företag tenderar att finansiera 
sin verksamhet med egna medel har det i samma studie även gjorts andra upptäckter. 
Bland annat fann forskarna att anläggningstillgångar är positivt relaterade till 
långfristiga skulder, vilket är en indikator på att långivare söker dessa slags garantier 
(Benkraiem och Gurau, 2013). Frank och Goyal (2009) kommer i sin undersökning 
fram till att företag med materiella anläggningstillgångar tenderar att ha en högre 
skuldsättningsgrad.  
 
Främst materiella anläggningstillgångar är av relevans vid förändringar i 
skuldsättningsgraden. När till exempel maskiner inhandlas upptas ofta lån för att 
finansiera köpet. Detta gör att företag med många anläggningstillgångar kan vara mer 
skuldsatta. 
 
2.7.6 Variabler från hävstångsformeln 
 
Den tidigare beskrivna hävstångsformeln innehåller, förutom skuldsättningsgraden, 
andra komponenter. Dessa komponenter är eget kapitals avkastning (Re), total kapitals 
avkastning (Rt) och skuldräntan på främmande kapital (Rs). Matematiskt är det möjligt 
att lösa ut varje komponent och genom detta blir det tydligt att de andra faktorerna 
påverkar den komponent som lösts ut. Därmed kan slutsats dras om att 
skuldsättningsgraden, när enbart den löses ut, påverkas av de oberoende variablerna:  
 

 Eget kapitals avkastning (Re) 
 Totalt kapitals avkastning (Rt) 
 Skuldräntan på främmande kapital (Rs) 

  
Viktigt att ha i åtanke är att även de andra faktorerna kan lösas ut från formeln. Det blir 
uppenbart att variabeln skuldsättningsgrad kan anta formen av en beroende variabel som 
kan bli påverkad, men även en oberoende som kan påverka. Detta förhållande gäller alla 
komponenter i formeln, utom Rt,. Löses Rt, totalt kapitals avkastning, ut blir det rent 
matematiskt tydligt att bland annat skuldsättningsgraden påverkar Rt. Detta stämmer 
dock inte enligt ekonomiska teorier, där Rt  antas vara ett mått som ej påverkas av 
skuldsättningsgraden. 
 
2.7.7 Sammanfattning kapitalstruktur och påverkande faktorer 
 
Bransch, företagsstorlek, tillväxt, lönsamhet och anläggningstillgångar har diskuterats 
som påverkande faktorer gällande kapitalstruktur. Många av de vetenskapliga studier 
som valts ut har använts under flera av rubrikerna i avsnittet. Flera studier stödjer att 
kapitalstrukturen i ett företag påverkas av vilken bransch det är verksamt inom. Stöd 
finns för att branschtillhörighet inverkar på skuldsättningsgraden. 
 
Variabeln företagsstorlek kan definieras utifrån bland annat omsättning eller tillgångar. 
Angående denna variabel kunde vissa av de utvalda studierna påvisa ett positivt 
samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad, vissa inte. De undersökningar 
där detta samband förelåg var gjorde i främst Europa och USA. En studie från Libyen 
och en studie av bemanningsföretag kunde ej finna några samband, vilket möjligen kan 
förklaras av de specifika miljöerna undersökningen utfördes i.  
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Om tillväxt har en inverkan på skuldsättningsgraden och därmed även kapitalstrukturen 
kan diskuteras. I några av de utvalda studierna kunde negativa, eller svagt negativa, 
samband mellan belåning och tillväxt att påvisas, i andra inte. Detta betyder att ju högre 
tillväxt företag har, desto mindre belånade är de, givet vissa förutsättningar. Försiktighet 
bör iakttas angående detta samband. 
 
Att lönsamma företag använder mindre skulder, det vill säga att ett negativt samband 
föreligger, finns det stöd för i forskningen. Dessa företag tenderar att finansiera sin 
verksamhet med egna medel. Författarna av denna uppsats hittade en vetenskaplig 
undersökning där samband mellan skuldsättning och vinst, som indirekt är relaterat till 
lönsamhet, inte kunde hittas. 
 
Det diskuteras sällan vilket samband det finns mellan anläggningstillgångar och 
belåning. En studie har hittats där anläggningstillgångar är positivt relaterade till 
långfristiga skulder. 
 
Fler variabler som kan ha en inverkan på skuldsättningsgraden är skuldräntan på 
främmande kapital, totalt kapitals avkastning och eget kapitals avkastning. Dessa 
faktorer härstammar från hävstångsformeln. Matematiskt går det, genom att lösa ut 
skuldsättningsgraden från formeln, bevisa de kvarvarande variablernas påverkan på 
denne.  
 
2.8 Forskningsfronten åren 2007-2013 
  
I tidigare avsnitt beskrevs bland annat delar av forskningsfronten gällande olika 
variabler. Benkraiem och Guraus resultat (2013) togs upp gällande lönsamhet och 
skuldsättning, liksom Gangulis (2013). Avseende variabeln branschtillhörighet 
presenterades Talberg med fleras slutsatser (2008). Gällande företagsstorlek och 
skuldsättning beskrevs forskning från Feidakis och Rovolis (2007) och Psillaki och 
Daskalakis (2009). Beträffande variabeln materiella anläggningstillgångar beskrevs 
Benkraiem och Guraus resonemang (2013). Många av dessa studier behandlade flera av 
de utvalda variablerna i denna uppsats. För att få en klarare bild av forskningsfronten 
presenteras nedan övriga relevanta studier.  
 
Chang med flera (2009) har genom tester undersökt vad det är som påverkat företags val 
av kapitalstruktur under tidsperioden 1988-2003. Författarna utgår från tidigare 
forskning av Harris och Raviv från 1991 som säger att ett företags skuldsättningsgrad 
kommer att öka då vissa särskilda variabler finns tillgängliga, till exempel 
tillväxtmöjligheter och skattsköldar, och att företagsvärdet kommer att minska vid 
förekomsten av andra specifika variabler, som till exempel höga kostnader för reklam 
och konkursrisker. Slutsatsen som författarna kommer fram till är att det i första hand är 
tillväxt och lönsamhet som är de viktigaste variablerna för att förklara ett företags val av 
kapitalstruktur. Studien visar också på att kapitalstruktur är starkt påverkad av 
långsiktig skuldsättning, kortsiktig skuldsättning och i sista hand konverterbar 
skuldsättning.  
   
En annan undersökning som kommit fram till slutsatser kring bland annat lönsamhet 
och skuldsättningsgrad är Franks och Goyals (2009). Författarna har jämfört och 
analyserat noterade aktiebolag i USA under tidsperioden 1950-2003 när det gäller 
företagens val av skuldsättningsgrad. 
Slutsatsen som framkommer är följande: 
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 Ett företag med verksamhet inom en industri där medianen i skuldsättningsgraden 
är hög tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad jämfört med andra företag. 
Detta kan vara en antydan till att branschtillhörighet påverkar 
skuldfinansieringen i företag. 

 Företag med materiella tillgångar tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad. 

 Högre lönsamhet leder till en lägre skuldsättningsgrad. 

 Ett stort företag med mycket tillgångar tenderar att ha en hög skuldsättningsgrad. 

 Företag med ett högt market-to-book ratio tenderar att ha en lägre 
skuldsättningsgrad.  

 När inflationen förväntas öka tenderar företag att öka skuldsättningsgraden. 

  
Bhaird och Lucey (2010) testar empiriskt vad som påverkar ett företags val av 
kapitalstruktur. Urvalet består av 299 stycken små och medelstora företag från Irland. 
Slutsatsen är att ålder, företagsstorlek, andel immateriella tillgångar, ägarstruktur och 
olika former av fysiska säkerheter i tillgångar är viktiga delar för att förklara ett företags 
val av kapitalstruktur.  
Ett företag som har höga utgifter för forskning och utveckling tenderar att använda en 
högre andel kapital utifrån och en lägre andel eget kapital för att finansiera 
verksamheten. Enligt författarna tyder detta på att företag med en hög tillväxt undviker 
att finansiera sin verksamhet med eget kapital och att ägare till företag som försöker öka 
tillväxten har en större tendens att överlåta kontrollen av företaget till andra, jämfört 
med ägare som inte söker tillväxt.  

 

Antoniou med flera (2008) jämför de marknadsinriktade ekonomierna USA och 
Storbritannien mot de bankorienterade ekonomierna Frankrike, Tyskland och Japan när 
det gäller val av kapitalstruktur. I studien framgår att kapitalstruktur i hög grad påverkas 
av vilket land som analyseras. Påverkande faktorer som nämns är bland annat 
skattesystem, relationen mellan låntagare och långivare samt graden av 
investeringsskydd i landet där företaget är verksamt. Slutsatsen i undersökningen är att i 
både de marknadsinriktade och bankorienterade ekonomierna är företagsstorlek och 
materiella tillgångar som påverkar och ökar skuldsättningen. En ökad lönsamhet eller 
tillgång till nya tillväxtmöjligheter kommer däremot att leda till en minskning av 
skuldsättningsgraden, detta oavsett vilket land företaget är verksamt i. 

 
Cole (2013) visar på vilka faktorer som påverkar mindre företag i USA:s val av 
kapitalstruktur under tidsperioden 1987-2003. Bland annat kommer han fram till att 
företags skuldsättning är negativt relaterad till variablerna företagsstorlek och 
lönsamhet.  
  
 
2.9 Risk 
 
Standardavvikelsen kan användas som ett mått på total risk och mäter den 
genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet. Är standardavvikelsen hög innebär det 
kraftiga variationer i utvald data, vilket också betyder att den totala risken är hög. Små 
variationer visar att den totala risken är låg. (Oxenstierna, 2006)  
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Standardavvikelsen som mått kan appliceras på många olika variabler för att få en 
uppfattning om variationerna kring den och därmed även risken. Till exempel kan man 
mäta hur tillväxten varierar inom olika branscher. Uppvisas en stor variation är det en 
indikation på hög risk inom den branschen, då det finns en stor möjlighet att tillväxten 
hamnar långt ovanför eller under medelvärdet.  
 
Standardavvikelsen kan också räknas ut för variabeln skuldsättningsgrad och är även då 
en indikation på risken inom till exempel en bransch. Stora variationer visar på kraftigt 
varierande skuldsättning. Att ha skulder är i sig riskfyllt och finns en önskan om att 
bedöma hur mycket risk som i allmänhet är involverad i en bransch kan det vara till 
hjälp att titta på standardavvikelsen. Sedan är det självklart möjligt att en bransch är 
väldigt skuldsatt i överlag och då kan endast små avvikelser påvisas, varför man inte 
enbart ska titta på avvikelsemåttet i sig utan även på hur skuldsättningen i allmänhet 
verkar se ut inom just den branschen.  
 
Förutom standardavvikelsen är även materiella anläggningstillgångar ett slags trubbigt 
mått på risk, då de genererar kostnader och är svåra att göra sig av med snabbt.   
 
Konceptet risk togs delvis upp i hävstångsformeln tidigare, där Rt  , som står för totala 
tillgångars avkastning, mäter rörelserisken. (Rt – Rs) * (S/E) mäter den finansiella risken 
och här står Rs för skuldräntan och S/E för skuldsättningsgraden. Alla företag måste 
hantera risk på något sätt och ofta blir det nödvändigt att välja mellan antingen en hög 
rörelserisk eller finansiell risk.  
 
Risk är i högsta grad relevant när det gäller skuldsättningsgraden och dess påverkande 
faktorer i finanskriser. Som tidigare nämnt är andelen skulder relaterat med risk och då 
med finansiell risk, som hävstångsformeln visar. Även materiella anläggningstillgångar 
ger en tydligare överblick över risken i olika branscher, liksom standardavvikelserna för 
de variabler det finns en önskan om att mäta. Företag och branscher med låg risk har 
bättre motståndskraft mot påfrestningarna som uppstår under finanskriser. Till exempel 
har företag med mindre skulder och materiella anläggningstillgångar färre kostnader.       
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3. Metod     
 
I detta metodkapitel redogörs det för hur data insamlats, vilka variabler som används 
samt hur information bearbetats. Vidare förs diskussioner kring om uppsatsen uppfyller 
ställda kvalitetskrav på företagsekonomisk forskning. Ambitionen är att så tydligt som 
möjligt ge läsaren en insyn i hur studien genomförts.    
 
3.1 Introduktion   
 
Författarna har valt att utgå från en kvantitativ metod, vilket har att göra med att stora 
mängder numeriska data ska samlas in och bearbetas för att sedan mätas. Kvantitativ 
forskning handlar i allmänhet om insamling av data som har med siffror att göra, om att 
förkärlek för det naturvetenskapliga synsättet föreligger samt att verklighetssynen som 
anläggs är objektivistisk (Bryman och Bell, 2013). Detta stämmer överens med 
författarnas syn på denna studie och metoderna som används.  
 
Ett av de första och viktigaste stegen inom kvantitativ forskning är att ha en 
utgångspunkt utifrån teorier, för att först därefter gå vidare till insamling och analys av 
data. Detta synsätt på relationen mellan teorier och forskning benämns som deduktivt. 
(Bryman och Bell, 2013) 
Uppsatsen utgår från detta deduktiva synsätt och börjar med att  presentera teorier och 
tidigare forskning, för att sedan redogöra för insamlad data och slutsatser. Ett av 
författarnas viktigaste skäl för att utgå från dessa traditionella steg inom kvantitativ 
forskning är att de variabler som undersökts fåtts fram genom att just utgå från tidigare 
forskning.   
 
Att utgå från en kvalitativ metod i denna studie ansågs inte som lämpligt av författarna, 
då det här är numeriska data som ska insamlas och bearbetas och då det i så fall skulle 
vara nödvändigt att anlägga ett induktivt synsätt på förhållandet mellan teorier och 
forskning. Detta induktiva synsätt innebär att forskaren börjar med att samla in och 
bearbeta data för att sedan generera teorier (Bryman och Bell, 2013). Detta skulle inte 
vara möjligt i denna studie, då en utgångspunkt i teorin varit nödvändig för att få fram 
de variabler som undersökts. Förutom detta ligger det i kvalitativa forskares intresse att 
bland annat se världen genom undersökningspersonernas ögon och förstå processer och 
sociala samband (Bryman och Bell, 2013). Författarna anser att detta inte varit 
nödvändigt för att uppfylla denna undersöknings syfte, bland annat då några 
undersökningspersoner inte ens ingår i urvalet, varför en kvantitativ metod har valts. 
 
3.2 Data  
 
Nedan redogörs det för hur data insamlats samt utifrån vilka urvalskriterier det skett. 
 
3.2.1 Datainsamling    
 
I denna undersökning har offentligt tillgänglig information använts, som redan tidigare 
insamlats och bearbetats. Denna typ av studie, där man använder redan insamlad data 
från olika register eller ytterligare bearbetar den, kallas för sekundärdataundersökning 
eller skrivbordsundersökning. (Dahmström, 2005)    
 
Sekundärdata har hämtats från databasen Retriever Business, där årsredovisningar och 
nyckeltal för utvalda företag finns tillgängliga. Exempel på information som hämtats 
härifrån är företags kort- och långsiktiga skulder, omsättning och materiella 
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anläggningstillgångar de innehar. Data har även hämtats från Stockholmsbörsens 
officiella hemsida, NASDAQ OMX Stockholm. Exempel på information som hämtats 
härifrån är hur branschindelning görs, då författarna har utgått från Stockholmsbörsens 
branschindelning i uppsatsen.  
 
När forskare vid en annan typ av studie samlar in data för första gången och studera 
dessa kallas det för att de gör en primärdataundersökning (Dahmström, 2005). Detta 
görs då information inte finns tillgänglig sedan tidigare och kan utföras genom till 
exempel enkäter eller intervjuer (Dahmström, 2005). Att samla in primärdata har inte 
varit nödvändigt i denna uppsats, då den informations som varit relevant redan funnits 
tillgänglig. 
 
3.2.2 Avgränsningar  
  
Till att börja med har författarna avgränsat sig till två olika år. År 2007 valdes för att 
övergripande kartlägga samband angående kapitalstruktur innan finanskrisen och år 
2009 valdes för att göra detsamma mycket mer djupgående, men då finanskrisen redan 
nått Sverige. De data som fåtts och bearbetats från dessa två år har sedan jämförts och 
analyserats. Det har ansetts tillräckligt att välja enbart två år för att få fram 
representativa drag i kapitalstrukturen på Stockholmsbörsen innan en finanskris och 
under en sådan. Krisen nådde Sverige redan år 2008, men för att tydligare kunna se 
förändringar valdes år 2009 ut för att undersökas. Det bör tas i beaktande att 
förändringar i kapitalstruktur vanligtvis sker ganska långsamt och kan ta flera år. 
Genom att välja år 2009 och inte år 2008 hoppas författarna tydligare kunna se 
eventuella förändringar.   
 
Utgångspunkten har varit att undersöka alla bolag på Stockholmsbörsen, NASDAQ 
OMX Stockholm. Därmed utgör datan i denna studie inget urval, utan en hel 
population. Stockholmsbörsen innehåller olika segment, Large Cap, Mid Cap och Small 
Cap, till vilka ingen hänsyn tagits i denna studie. Med detta menas att författarna inte 
sorterat företag i dessa kategorier när data insamlats och bearbetats.  
 
Däremot har hänsyn tagits till existerande branschindelning på NASDAQ OMX 
Stockholm, vilken författarna har använt sig utav i denna undersökning. Ursprungligen 
delas företag in i tio olika branscher på Stockholmsbörsens hemsida. Det har varit 
nödvändigt att sortera bort vissa branscher för att med kvalitet kunna genomföra 
analyser. Finansbranschen och företag inom den utesluts helt i denna studie, då den 
bland annat innehåller banker, vars kapitalstruktur i allmänhet skiljer sig åt extremt 
mycket från andra företag. Vidare har branscher som totalt innehåller mindre än tio 
företag valts bort, då det är nödvändigt att ha en viss kvantitet av data för att kunna dra 
slutsatser av kvalitet om en grupp av företag på Stockholmsbörsen. Detta gör att 
kategorierna Utilities, Telekom och Olja och Gas faller bort.  
 
Återstående företagskategorier med alla bolag i dessa har använts i denna studie, vilka 
är: 

 Råmaterialbranschen, 14 bolag år 2007 och 13 bolag år 2009. 
 Tillverkningsbranschen, 65 bolag år 2007 och 63 bolag år 2009. 
 Konsumentvarubranschen, 22 bolag år 2007 och 22 bolag år 2009. 
 Konsumenttjänstebranschen, 19 bolag år 2007 och 19 bolag år 2009.  
 Hälsovårdsbranschen, 29 bolag år 2007 och 29 bolag år 2009. 
 Teknologibranschen, 31 bolag år 2007 och 31 bolag år 2009. 
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Författarna har ingen ambition om att applicera resultaten av undersökningen på någon 
annan population än just företag på Stockholmsbörsen och inom dessa branscher. Alla 
resultat av en studie kan endast generaliseras till den population man hämtat sin data 
från (Bryman och Bell, 2013).   
 
Datainsamlingsprocessen har gått till genom att information om företagen har laddats 
ner från Retriever genom att välja kategorierna ”Large Cap”, ”Mid Cap” och ”Small 
Cap”, som hör till Stockholmsbörsen. Endast de företag som i dagsläget är aktiva på 
Stockholmsbörsen har tagits med från nedladdad data.  
 
3.3 Variabler och hur de mäts  
  
För att genomföra undersökningen har relevanta variabler valts ut för att studeras. 
Valen har gjorts baserade på tidigare forskning. Nedan förklaras variablerna och hur 
de mäts i denna undersökning.  
 
3.3.1 Beroende variabel  
  
Till att börja med är det viktigt att påpeka att författarna har använt sig av kontinuerliga 
variabler, både vad gäller beroende och oberoende sådana, undantaget den oberoende 
variabeln bransch som skiljer sig från de övriga. En kontinuerlig variabel kan anta vilka 
värden som helst inom ett intervall (Körner och Wahlgren, 1996). Andra exempel på 
variabeltyper är dikotoma variabler som endast har två kategorier, till exempel ”man” 
och ”kvinna” och nominalvariabler som omfattar kategorier, vilka inte är möjliga att 
rangordna (Bryman och Bell, 2013). Författarnas bedömning är att dessa typer skulle 
varit olämpliga att använda sig av. 
 
Angående den beroende variabeln i studien har skuldsättningsgrad valts ut som sådan, 
då skulder är en av huvudfaktorerna som påverkar företags kapitalstruktur. I denna 
studie har det undersökts vad som påverkar skuldsättningsgraden. Detta mått kan räknas 
ut på olika sätt.  
 
I denna uppsats definieras skuldsättningsgraden, S/E, enligt följande: 
Skuldsättningsgrad = (Långsiktiga skulder + Kortsiktiga skulder) / Summa eget kapital  
 
Någon justering för obeskattade reserver har inte gjorts, då det är koncerner som 
undersöks i denna studie. Dessa har i Sverige redan delat upp de obeskattade reserverna 
i sin redovisning.  
 
3.3.2 Oberoende variabler   
  
Oberoende variabler kallas de som påverkar den beroende. Med utgångspunkt från 
tidigare forskning har författarna i denna studie testat om de oberoende variablerna 
företagsstorlek, materiella anläggningstillgångar och tillväxt påverkar den beroende 
variabeln skuldsättningsgrad. Tester har gjorts inom alla branscher. 
 
Ett sätt att mäta företagsstorlek är utifrån omsättningen, vilket Psillaki och Daskalakis 
(2009) och Bhaird och Lucey (2010) har gjort. Företagsstorlek kan dock mätas på olika 
sätt. En variant är att undersöka hur stora de totala tillgångarna är, vilket till exempel 
Buferna, m.fl. (2005) gjorde i sin studie. I denna uppsats definieras företagsstorlek 
utifrån de totala tillgångarna. 
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Materiella anläggningstillgångar mäts utifrån den summa som förekommer för valt år 
under den posten i företagets balansräkning. 
 
Tillväxten har beräknats utifrån procentuell förändring i omsättning relaterat till 
föregående år och kan definieras enligt följande:  
Tillväxt = (Omsättning År 2 –  Omsättning År 1) / Omsättning År 1 
 
3.4 Bearbetning av data      
   
Nedan beskrivs det hur insamlad data bearbetats. 
 
3.4.1 Excel och deskriptiv statistik 
 
För bearbetning av data har främst programmet Excel använts, där det är möjligt att 
göra uträkningar av stora kvantiteter data. Inom Excel är det också möjligt att göra 
grafiska presentationer av enkla linjära regressioner, vilket har gjorts i denna uppsats. 
Även olika slags diagram kan göras, varför programmet är mycket lämpligt när man ska 
beskriva information genom deskriptiv statistik, något författarna bland annat har haft 
som ambition att göra. Angående de uträkningar som gjorts på stora mängder data har 
slumpvisa kontroller gjorts för att garantera att beräkningarna gjorts på rätt sätt, vilket 
innebär att författarna utfört dem manuellt på papper med hjälp av miniräknare.  
 
3.4.2 Standardavvikelse        
 
Standardavvikelsen är ett mått som mäter hur de enskilda observationerna är spridda 
kring sitt gemensamma medelvärde och beräknas enligt följande formel: 

 
(Körner och Wahlgren, 1996)  
 
Måttet har i denna studie använts för att undersöka hur variationerna kring medelvärdet 
av en variabel ser ut.  
 
3.4.3 Korrelationskoefficient   
  
Denna koefficient mäter styrkan i ett linjärt samband, varefter det sedan är möjligt att 
avgöra om det är lämpligt att beskriva sambandet mellan variablerna med en rät linje. 
Korrelationen mäts på en skala från 1 till -1 där 1 anger starkaste möjliga positiva 
samband och -1 starkaste möjliga negativa. Ett värde nära noll anger att det inte är 
lämpligt att beskriva sambandet linjärt, medan ett värde nära 1 eller -1 visar att det går 
att använda sig av en linjär ekvation. (Körner och Wahlgren, 1996) 
  
Nedan visas formeln för uträkning av korrelationskoefficienten: 
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Ett värde nära noll i analysen innebär att variationen i variablerna är beroende av andra 
variabler än de som valts ut för undersökningen (Bryman och Bell, 2013). Observera att 
korrelationskoefficienten bara beskriver sambandet mellan valda variabler, inte vilken 
som är en beroende eller oberoende sådan. 
 
I denna studie har koefficienten beräknats för att avgöra om linjära samband föreligger 
eller inte och hur pass starka de är.  
 
I denna studie har korrelationskoefficienter endast räknats ut för år 2009, då författarnas 
huvudsakliga tanke är att undersöka samband under just själva finanskrisen.  
 
3.4.4 Linjär regression  
   
Formeln för en linjär regression ser ut enligt följande: 
 
Y = kx + m 
 
Y = beroende variabel  
m = intercept, y-axel  
k = lutningskoefficient  
x = oberoende variabel  
  
I denna studie har linjära regressioner använts för att påvisa samband mellan oberoende 
och beroende variabler. Då författarna valt att endast undersöka två variabler i taget, det 
vill säga bedöma om utvalda oberoende variabler påverkar den beroende, har det ansetts 
tillräckligt att enbart använda sig av linjära regressioner. 
 
Multivariata analyser, som innebär att man samtidigt analyserar tre eller flera variabler 
(Bryman och Bell, 2013), har helt uteslutits som metod. 
  
3.4.5 Determinationskoefficient 
 
Determinationskoefficienten erhålls genom en kvadrering av korrelationskoefficienten. 
Denna mäter hur stor del av variationerna i den beroende variabeln som kan förklaras av 
variationerna i den oberoende. Detta betyder dock inte att det föreligger ett 
orsakssamband, även om det är möjligt att det är så. (Körner och Wahlgren, 1996) 
 
3.5 Kvalitetskrav   
  
Nedan diskuteras ställda kvalitetskrav på företagsekonomisk forskning och hur väl 
denna studie uppfyller dessa.  
 
Reliabilitet, validitet och replikerbarhet är några av de viktigaste kvalitetskriterierna för 
företagsekonomisk forskning (Bryman och Bell, 2013). 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om huruvida det går att upprepa en undersökning 
och få fram samma resultat, eller om resultaten påverkas av tillfälliga eller 
slumpmässiga faktorer. Frågan om reliabilitet blir främst aktuell vid utförandet av 
kvantitativa undersökningar. Då är forskare intresserade av om ett mått är stabilt eller 
inte och om det verkligen mäter det som det påstår sig mäta. Om ett test till exempel 
genomförs två gånger, med samma förutsättningar och på samma urval, men utfallen 
blir olika, är det tveksamt om testet mäter just det som forskaren tror det mäter. 
(Bryman och Bell, 2013) 
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Denna studie uppfyller kvalitetskravet på reliabilitet, då samma resultat kan fås fram vid 
en upprepning förutsatt att data inhämtas från samma källor som i denna undersökning 
och utifrån samma kriterier. Att studien är uppbyggd utifrån tidigare forskning kring 
vilka variabler som är relaterade med skuldsättningsgrad ökar reliabiliteten och 
stabiliteten ytterligare. Detta eftersom tidigare resultat då konstaterats, vilket ger 
författarna i denna undersökning möjlighet att göra jämförelser och på så sätt bedöma 
stabiliteten i sina egna resultat.  
 
Information som hämtats från valda företags årsredovisningar anses uppfylla kravet på 
reliabilitet, då denna information noga granskats av revisorer, vars arbete regleras av 
lagar. Det ligger även i bolagens intresse att producera tillförlitlig information, då 
investerare baserat på tillgänglig information beslutar om de ska tillskjuta finansiella 
medel eller inte. Är informationen inte tillförlitlig kommer investerare med tiden dra sig 
undan dessa bolag. 
 
Information inhämtad från Stockholmsbörsens hemsida, NASDAQ OMX Stockholm, 
anses vara tillförlitlig, då detta är en offentlig och stor marknadsplats för handel med 
värdepapper. 
  
Begreppet replikerbarhet är närbesläktat med reliabilitet och handlar om huruvida det är 
möjligt att reproducera eller upprepa en studie och få fram samma resultat som tidigare. 
För att en replikation ska vara möjlig att utföra krävs att författarna noga redogör för sitt 
tillvägagångssätt. (Bryman och Bell, 2013) 
 
Denna studie uppfyller kravet på replikerbarhet då författarna tydligt redogjort för sina 
tillvägagångssätt, vilket gör det möjligt att upprepa undersökningen och få fram samma 
resultat, om man utgår från samma förutsättningar. 
 
Validitet handlar om ifall ett mått på ett begrepp verkligen ger en bild av det begreppet 
(Bryman och Bell, 2013). Med andra ord ifrågasätts det om utvalda variabler verkligen 
är relevanta för undersökningen och även om de mäter det författarna har för avsikt att 
mäta. Det som mäts i denna studie är skuldsättningsgraden och vad som påverkar den, 
vilket i sin tur påverkar företags kapitalstruktur. De oberoende variablerna, som 
misstänks påverka den beroende, har valts ut baserat på tidigare forskning som 
konstaterat samband och påverkan, vilket gör att kravet på validitet delvis uppfylls. De 
nyckeltal som i sin tur mäter variablerna har inhämtats från redan insamlad data, 
sekundärdata, från databasen Retriever som högskolor och universitet använder sig utav. 
Därmed anser författarna att måtten är tillförlitliga och verkligen mäter det som de är 
avsedda att mäta, vilket gör att kravet på validitet uppfylls. 
 
3.6 Kritik mot valda metoder  
 
Ett problem med de valda metoderna är att de oberoende variablerna sinsemellan kan 
vara korrelaterade och påverka varandra. Hänsyn har i denna studie inte tagits till detta 
faktum, då det i detta fall enbart är av intresse vilka enskilda variabler som påverkas 
skuldsättningsgraden. 
 
3.7 Källors tillförlitlighet    
  
Denna studie tar sin utgångspunkt i ett teoriavsnitt, där vetenskapliga artiklar och 
litteratur använts och även kompletterat varandra till en viss grad. Angående de 
vetenskapliga artiklarna har författarna haft som ambition att hitta flera studier som 
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stödjer samma påstående, vilket gör det mer tillförlitligt och även källorna mer 
tillförlitliga (då de till en viss grad kontrolleras på detta sätt).  
 
Nyckeltal hämtade från Retriever anses vara pålitliga, då de är standardiserade, det vill 
säga uträknade på samma sätt för alla företag. Retriever används bland annat av 
högskolor och universitet, vilket ökar tillförlitligheten ytterligare. De siffror nyckeltalen 
i denna databas baseras på är hämtade från årsredovisningar, vilka är kontrollerade av 
revisorer (som tidigare nämnts), som i sin tur styrs av lagar och existerande regler.  
 
Data från Stockholmsbörsens hemsida anses av författarna vara tillförlitlig. 
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4. Empiri  
 
I kapitlet nedan presenteras insamlad och bearbetad data avseende valda branscher 
och variabler.  
 
4.1 Innan finanskrisen år 2007 
 
Detta delavsnitt behandlar förhållandena på Stockholmsbörsen år 2007, innan 
finanskrisen. 
 
4.1.1 Medelvärde och standardavvikelse  
 
Under denna rubrik redogörs det för medelvärdena och standardavvikelserna för alla 
variabler och branscher. Detta för att sedan kunna jämföra med eventuella 
förändringar som sker i finanskrisen och för att bland annat kunna avgöra om 
förändringar i kapitalstruktur under kriser är branschrelaterade.  
 
4.1.1.1 Skuldsättningsgrad för alla branscher   
 
Avrundningar har gjorts till två decimaler. Hänsyn till företagsstorlek inom branscherna 
har inte tagits, vilket är viktigt att ha i åtanke, då det kan inverka på 
skuldsättningsgraden. 
 

Bransch: Medelvärde: Standardavvikelse: 

Råmaterial 2,84 3,8 

Tillverkning 1,76 1,45 

Konsumentvaror 3,21 5,2 

Konsumenttjänster 2,36 2,96 

Hälsovård 1,75 5,33 

Teknologi  1,03 0,71 

  
4.1.1.2 Företagsstorlek för alla branscher  
 
I tabellen nedan presenteras medelvärden och standardavvikelser för de olika 
branscherna avseende företagsstorlek, som beräknats utifrån de totala tillgångarna. Stora 
variationer förekommer kring medelvärdet, vilket syns i standardavvikelserna. Detta på 
grund av att hänsyn inte tagits till företagsstorlek i databearbetningen. Det intressanta i 
detta moment är inte storleken i sig, utan de branschvisa avvikelser som uppstår i 
finanskrisen gällande medelvärdena och standardavvikelserna. Avrundningar har gjorts 
till heltal. 
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Bransch: Medelvärde (tkr): Standardavvikelse (tkr): 

Råmaterial 17630221 25569999 

Tillverkning 14299263 42472703 

Konsumentvaror 14684812 32053762 

Konsumenttjänster 7557764 13371770 

Hälsovård 10189349 41741643 

Teknologi  8417097 43218056 

  
4.1.1.3 Materiella anläggningstillgångar för alla branscher  
  
Även i tabellen nedan förekommer stora variationer kring medelvärdet i branscherna, på 
grund av att företag av varierande storlekar från Stockholmsbörsen förekommer i 
utvalda populationer. Detta är dock inte relevant, då det är förändringarna i en finanskris 
som kommer analyseras. Avrundningar har gjorts till heltal. 
  
 

Bransch: Medelvärde (tkr): Standardavvikelse (tkr): 

Råmaterial 5887785 8606644 

Tillverkning 2485552 8998902 

Konsumentvaror 5360396 16700994 

Konsumenttjänster 1631963 3492200 

Hälsovård 612814 2420903 

Teknologi  314335 1641355 

   
4.1.1.4 Tillväxt för alla branscher  
  
Nedan redovisas den procentuella genomsnittliga tillväxten per bransch och deras 
avvikelser. Tillväxt har räknats ut genom att jämföra ökningen av omsättning relaterat 
till föregående års omsättning. Avrundning har skett till heltal. 
 
 

Bransch: Medelvärde (%): Standardavvikelse (%): 

Råmaterial 47% 114% 

Tillverkning 15% 36% 

Konsumentvaror 14% 37% 

Konsumenttjänster 69% 148% 

Hälsovård 33% 85% 

Teknologi  21% 36% 

   
4.1.1.5 Sammanfattning  
  
De sex olika branscherna uppvisade olika medelvärden gällande skuldsättningsgraden, 
vilket kan vara ett tecken på att skuldsättningsgraden påverkas av branschtillhörighet 
när det inte är finanskris i samhället. Det lägsta uträknade medelvärdet var 1,03 och det 
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högsta 3,21, vilket visar på tydliga skillnader mellan undersökta områden. Detta 
utesluter att variationerna mellan branscherna för år 2007 är slumpvisa, vilket är 
ytterligare ett faktum som talar för att skuldsättningsgraden möjligen påverkas av 
branschtillhörighet. Även variationer i standardavvikelsen förekom för vald beroende 
variabel. Detta kan indikera att vissa branscher är mer homogena än andra avseende 
skuldsättningsgraden. 
  
Variabeln företagsstorlek, mätt utifrån de totala tillgångarna, uppvisade också 
branschvisa variationer. Detsamma gjorde standardavvikelsen. Samma sak kan sägas 
om värdena för de materiella anläggningstillgångarna. Att standardavvikelserna är stora 
avseende dessa två variabler är fullt naturligt, på grund av företag av olika storlekar 
ingår i utvald population. Det är förändringen i finanskrisen som är av intresse när det 
handlar om företagsstorlek och materiella anläggningstillgångar.  
 
När det gäller tillväxten uppvisas tydliga branschvisa variationer. Standardavvikelserna 
är stora i vissa branscher och mycket mindre i andra. 
 
Förändringar i den beroende variabeln skuldsättningsgrad kommer undersökas längre 
fram i uppsatsen, liksom om vissa branscher blir mer homogena avseende den i en 
finanskris. Om så är fallet kan det vara ett tecken på att branschtillhörighet har en 
inverkan på den. Förändringarna i de oberoende variablerna, som kommer studeras, är 
intressanta för att påvisa samband med den beroende variabeln.  
 
4.2 Finanskrisen år 2009 
  
Detta delavsnitt behandlar förhållandena på Stockholmsbörsen under år 2009, då 
finanskrisen fortfarande pågick.  
 
4.2.1 Medelvärde och standardavvikelse  
 
Precis som i delavsnittet för år 2007 redogörs det här för medelvärden och 
standardavvikelser för alla branscher och variabler år 2009. Detta för att senare kunna 
analysera förändringarna mellan data från ett år utan finanskris och ett år med.  
 
4.2.1.1 Skuldsättningsgrad för alla branscher  
  
Avrundning har gjorts till två decimaler. 
 
 

Bransch: Medelvärde: Standardavvikelse: 

Råmaterial 5,07 12,16 

Tillverkning 3,07 12,7 

Konsumentvaror 1,82 2,84 

Konsumenttjänster 1,9 1,7 

Hälsovård 0,8 0,92 

Teknologi  0,88 0,66 
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4.2.1.2 Företagsstorlek för alla branscher  
  
Avrundning har gjorts till heltal. 
 

Bransch: Medelvärde (tkr): Standardavvikelse (tkr): 

Råmaterial 15643465 20124515 

Tillverkning 15275415 44753960 

Konsumentvaror 15320272 33494434 

Konsumenttjänster 8079958 14476521 

Hälsovård 12094067 47503516 

Teknologi  9290812 47567669 
 
4.2.1.3 Materiella anläggningstillgångar för alla branscher  
 
Avrundningar har gjorts till heltal. 
 
 

Bransch: Medelvärde (tkr): Standardavvikelse (tkr): 

Råmaterial 5319727 8463522 

Tillverkning 2837847 10062588 

Konsumentvaror 5629506 18024004 

Konsumenttjänster 2051920 4573397 

Hälsovård 586711 2088929 

Teknologi  331911 1693509 
 
4.2.1.4 Tillväxt för alla branscher  
  
Avrundning har skett till heltal. 
 
 

Bransch: Medelvärde (%): Standardavvikelse (%): 

Råmaterial -23% 26% 

Tillverkning -6% 20% 

Konsumentvaror -1% 22% 

Konsumenttjänster 5% 21% 

Hälsovård 50% 215% 

Teknologi  -2% 27% 
 
I uträkningarna för teknologibranschen togs här ett mycket avvikande företag i avseende 
på tillväxt bort, Axis Aktiebolag. Detta eftersom det förvrängde resultatet för hela 
teknologibranschen i och med de extrema tillväxtsiffrorna. 
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4.2.1.5 Sammanfattning  
  
Medelvärdena för branschers skuldsättningsgrad ligger mellan intervallet 0,8 till 5,07, 
vilket tyder på väsentliga skillnader mellan dem. Lägst skuldsättningsgrader hade 
Hälsovård och Teknologi och högst Råmaterial och Tillverkning. Konsumentvaror och 
Konsumenttjänster höll sig mer i mitten av dessa med nästan identiska 
skuldsättningsgrader. Standardavvikelserna varierade, högst avvikelser hade Råmaterial 
och Tillverkning och lägst Hälsovård och Teknologi. Även här hölls sig 
Konsumentvaror och Konsumenttjänster i mitten, även om deras avvikelser skiljde sig 
åt lite grann. 
 
Störst företagsstorlek år 2009 hade Råmaterial, Tillverkning och Konsumentvaror. 
Minst storlek hade Konsumenttjänster, av naturliga skäl. Standardavvikelserna är 
relativt höga, på grund av att företag av blandade storlekar ingår i undersökningen från 
både Small-, Mid- och Large Cap på Stockholmsbörsen.  
 
Materiella anläggningstillgångar varierar. Mest sådana hade Konsumentvaror och 
Råmaterial, minst Teknologi. Tillverkning och Konsumentvaror hade väldigt stora 
standardavvikelser, jämfört med övriga branscher.  
 
Alla branscher utom Konsumenttjänster och Hälsovård uppvisade negativ tillväxt år 
2009. Bäst tillväxt av alla branscher hade Hälsovård, som även hade en enorm 
standardavvikelse.  
 
4.2.2 Korrelationer  
 
Nedan presenteras korrelationskoefficienterna för alla branscher mellan de oberoende 
variablerna och den beroende. Detta görs för året 2009, då denna uppsats fokus är 
förhållanden under finanskriser. Talet +1 innebär ett perfekt linjärt positivt samband 
och talet -1 ett perfekt linjärt negativt samband. Om koefficienten 0 erhålls tyder detta 
på att inget linjärt samband föreligger. Däremot kan det finnas ett icke-linjärt samband, 
något som inte testas i denna uppsats, men som är bra att vara medveten om.  
 
4.2.2.1 Skuldsättningsgrad och företagsstorlek  
  
Avrundning har skett till två decimaler. 
 

Bransch: Korrelationskoefficient: 

Råmaterial -0,26 

Tillverkning -0,02 

Konsumettjänster -0,13 

Hälsovård -0,12 

Teknologi  0,01 
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4.2.2.2 Skuldsättningsgrad och materiella anläggningstillgångar   
 
Avrundning har skett till två decimaler.  
 
 

Bransch: Korrelationskoefficient: 

Råmaterial -0,22 

Tillverkning -0,01 

Konsumentvaror -0,03 

Konsumettjänster -0,04 

Hälsovård -0,08 

Teknologi  0,01 
 
4.2.2.3 Skuldsättningsgrad och tillväxt  
  
Avrundning har skett till två decimaler. Även här uteslöts Axis Aktiebolag, som visade 
extrema tillväxtsiffror, för att resultaten inte skulle förvrängas för branschen. 
 
 

Bransch: Korrelationskoefficient: 

Råmaterial 0,08 

Tillverkning -0,26 

Konsumentvaror 0 

Konsumettjänster -0,28 

Hälsovård -0,24 

Teknologi  0,42 

  
4.2.2.4 Sammanfattning  
   
Korrelationen mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek var negativ för alla 
branscher utom Konsumentvaror och Teknologi, för vilka ett svagt positivt värde 
uppmättes. En negativ korrelation innebär att variablerna rör sig i motsatta riktningar, 
när den ena ökar minskar den andra. Starkast negativ korrelation mellan variablerna 
förelåg för branschen Råmaterial, följt av Hälsovård och Konsumenttjänster. 
Tillverkning hade en svag negativ korrelation mellan variablerna.  
 
Alla branscher, utom Teknologi, hade en negativ korrelationskoefficient mellan 
skuldsättningsgrad och materiella anläggningstillgångar. Branschen Råmaterial 
uppvisade ett relativt starkt negativt samband, medan de övriga bara hade svaga 
samband.  
 
Mellan skuldsättningsgrad och tillväxt kunde starkare samband generellt uppvisas, än 
mellan de övriga variablerna. Tillverkning, Konsumenttjänster och Hälsovård hade 
relativt starka negativa koefficienter, medan Råmaterial och Teknologi hade positiva 
sådana. Råmaterial uppvisade ett svagt positivt samband och Teknologi ett starkt sådant. 
För branschen Konsumentvaror erhölls korrelationskoefficienten 0, vilket tyder på att 
inget enkelt linjärt samband föreligger. 
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4.2.3 Enkla linjära regressioner 
  
Nedan presenteras grafiskt enkla linjära regressioner mellan valda variabler för alla 
branscher. Under varje linjär regression återfinns en kort beskrivning av vad som kan 
utläsas av den.  
  
4.2.3.1 Skuldsättningsgrad och företagsstorlek    
  

Beskrivning: Ett negativt samband föreligger mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad inom 
branschen Råmaterial. Detta innebär att skuldsättningsgraden minskar när företagsstorleken ökar. 

Beskrivning: Inom branschen Tillverkning uppvisas inget klart samband mellan företagsstorlek  och 
skuldsättningsgrad, då den senare nämnda variabeln inte ändras väsentligt när företagsstorleken ökar. 
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Beskrivning: Ett svagt positivt samband återfinns i branschen Konsumentvaror mellan variablerna 
skuldsättningsgrad och företagsstorlek. När företagsstorleken ökar uppvisas även en ökning i 
skuldsättningsgraden. 

Beskrivning: Inom branschen Konsumenttjänster finns ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad 
och företagsstorlek. När företagsstorleken ökar minskar skuldsättningsgraden. 

Beskrivning: Ett negativt samband återfinns mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad inom 
branschen Hälsovård. 
 
 
  
 

0 50 000 000 100 000 000 150 000 000 200 000 000
0

5

10

15

Konsumentvaror

Företagsstorlek

S
ku

ld
s

ä
ttn

in
g

s
g

ra
d

0 10 000 00020 000 00030 000 00040 000 00050 000 00060 000 000
0

2

4

6

8

10

Konsumenttjänster

Företagsstorlek

S
ku

ld
s

ä
ttn

in
g

s
g

ra
d

0 100 000 000 200 000 000 300 000 000
0

1

2

3

4

5

Hälsovård

Företagsstorlek

S
ku

ld
s

ä
ttn

in
g

s
g

ra
d



 

35 
 

Beskrivning: Inom branschen Teknologi förekommer inga klara samband mellan företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad.  
  
 
4.2.3.2 Skuldsättningsgrad och materiella anläggningstillgångar   
  
 

Beskrivning: Ett negativt samband föreligger mellan materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad inom branschen Råmaterial. Detta innebär att ju mer de materiella tillgångarna ökar, desto 
mer sjunker skuldsättningsgraden. 

Beskrivning: Inom branschen Tillverkning uppvisas inga väsentliga samband mellan 
variablerna skuldsättningsgrad och materiella anläggningstillgångar.   
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Beskrivning: Ett mycket svagt negativt samband föreligger mellan materiella 
anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad inom branschen Konsumentvaror.  
 

Beskrivning: Mellan materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad föreligger ett ytterst svagt 
samband inom branschen Konsumenttjänster. 
 

Beskrivning: Ett svagt negativt samband uppvisas mellan materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgrad inom branschen Hälsovård. 
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Beskrivning: Inga väsentliga samband uppvisas mellan variablerna materiella 
anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad inom branschen Teknologi.  
  
4.2.3.3 Skuldsättningsgrad och tillväxt  
  
 

Beskrivning: Ett positivt samband föreligger mellan tillväxt och skuldsättningsgrad för branschen 
Råmaterial. Ju mer tillväxten ökar, desto högre blir skuldsättningsgraden. 
 

Beskrivning: För branschen Tillverkning existerar ett svagt negativt samband mellan tillväxt och 
skuldsättningsgrad, vilket innebär att skuldsättningsgraden minskar ju högre tillväxten är. 
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Beskrivning: Mellan tillväxt och skuldsättningsgrad inom branschen Konsumentvaror finns inga samband. 
Skuldsättningsgraden ökar/minskar inte när tillväxten ökar. 

Beskrivning: Inom branschen Konsumenttjänster finns ett negativt samband mellan variablerna tillväxt och 
skuldsättningsgrad. Ju mer tillväxten ökar, desto mer minskar skuldsättningsgraden. 

Beskrivning: Ett negativt samband visas mellan tillväxt och skuldsättningsgrad i 
branschen Hälsovård, vilket innebär att när tillväxten ökar minskar 
skuldsättningsgraden.  
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Beskrivning: I branschen Teknologi föreligger ett positivt samband mellan tillväxt och 
skuldsättningsgrad. Med andra ord ökar skuldsättningsgraden när tillväxten ökar. 
 
 
 
4.2.3.4 Determinationskoefficienter  
  
Determinationskoefficienten, r^2, visar hur stor andel av variationerna i den beroende 
variabeln som kan förklaras av variationer i den oberoende. Det maximala tal som kan 
uppnås är 1, vilket talar om att variationerna i den beroende variabeln fullt ut kan 
förklaras av variationerna i den oberoende. En låg determinationskoefficient visar att 
variationerna i den beroende variabeln endast till en liten del kan förklaras av 
variationerna i den oberoende. Detta betyder också att det inte är lämpligt att beskriva 
sambandet med en linjär ekvation. För de linjära regressionerna ser koefficienterna ut 
enligt följande, med avrundningar till två decimaler:  
 

 Skuldsättningsgrad 
och  företagsstorlek  

Skuldsättningsgrad 
och materiella 
anläggningstillgångar   

Skuldsättningsgrad 
och tillväxt  

Råmaterial 0,07 0,05 0,01 

Tillverkning 0 0 0,07 

Konsumentvaror 0 0 0 

Konsumenttjänster  0,02 0 0,08 

Hälsovård 0,01 0,01 0,06 

Teknologi  0 0 0,18 
 
 
4.2.3.5 Sammanfattning     
   
Regressionerna för skuldsättningsgrad och företagsstorlek visar på svaga samband 
mellan variablerna eller inget samband alls. Tas determinationskoefficienterna för de 
utvalda branscherna i beaktande blir det tydligt att variationerna i skuldsättningsgrad 
bara till en väldigt liten del kan förklaras av variationerna i företagsstorlek. För många 
branscher är koefficienten noll, vilket innebär att variationerna i den beroende variabeln 
inte alls kan förklaras av variationer i den oberoende. 
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De enkla linjära regressionerna mellan skuldsättningsgrad och materiella 
anläggningstillgångar tydliggjorde svaga negativa samband eller inga samband alls, 
förutom för en bransch som uppvisade ett svagt positivt samband. Flera av branscherna 
hade determinationskoefficienten noll, vilket innebär att variationerna i den oberoende 
variabeln inte förklarar variationerna i den beroende.  
 
Sambanden mellan skuldsättningsgrad och tillväxt är något tydligare än mellan övriga 
oberoende variabler och den beroende. Här är det bara en bransch som har 
determinationskoefficienten noll. Analyserna för de övriga branscherna påvisar 
samband, även om det i de flesta fall inte är väldigt starka sådana. 
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5. Analys         

    
I detta kapitel analyseras resultaten från empirin utifrån i huvudsak tidigare forskning.   
  
5.1 Förändringar under finanskrisen  
  
I detta delavsnitt redovisas och diskuteras förändringarna i de fyra variablerna 
skuldsättningsgrad, företagsstorlek, materiella anläggningstillgångar och tillväxt.  
 
5.1.1 Skuldsättningsgrad    
  
 

 

Bransch 1 = Råmaterial 
Bransch 2 = Tillverkning  
Bransch 3 = Konsumentvaror  
Bransch 4 = Konsumenttjänster  
Bransch 5 = Hälsovård 
Bransch 6 = Teknologi  
  
Beskrivning: Under finanskrisen år 2009 ökade skuldsättningsgraden mycket i de två 
branscherna Råmaterial och Tillverkning, jämfört med år 2007. En stor ökning skedde 
även i standardavvikelsen, det vill säga variationerna kring medeltalet för vald variabel. 
Detta kan tolkas som att dessa två branscher är väldigt känsliga för finanskriser. För alla 
övriga branscher minskade skuldsättningsgraden, liksom standardavvikelserna, år 2009. 
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Inom Teknologibranschen skedde ytterst små förändringar, vilket kan tolkas som att 
dessa företag är relativt stabila under finanskriser. Detta eftersom kapitalstrukturen 
förändras minimalt precis som variationerna kring medelvärdet.   
 
5.1.2 Företagsstorlek  
  
 

 

  
Bransch 1 = Råmaterial 
Bransch 2 = Tillverkning  
Bransch 3 = Konsumentvaror  
Bransch 4 = Konsumenttjänster  
Bransch 5 = Hälsovård 
Bransch 6 = Teknologi   
  
Beskrivning: Gällande företagsstorleken ökade medelvärdet för den variabeln inom alla 
branscher år 2009, utom för Råmaterial. Även standardavvikelserna för varje bransch, 
utom Råmaterial, ökade under finanskrisen. En större standardavvikelse tyder på att 
variationerna kring medelvärdet har blivit större, vilket i sin tur innebär att branscher 
beter sig mindre homogent under krisen i avseende på variabeln företagsstorlek.  
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5.1.3 Materiella anläggningstillgångar   
    
 

 

 
Bransch 1 = Råmaterial 
Bransch 2 = Tillverkning  
Bransch 3 = Konsumentvaror  
Bransch 4 = Konsumenttjänster  
Bransch 5 = Hälsovård 
Bransch 6 = Teknologi   
  
Beskrivning: De materiella anläggningstillgångarna ökade i alla branscher år 2009, 
utom i Råmaterial, Hälsovård och Teknologi. I Hälsovård och Teknologi förblev 
variabeln i stort sett oförändrad, vilket tyder på en viss stabilitet i finanskriser. Att de 
materiella anläggningstillgångarna i Råmaterial minskade under år 2009 kan tyda på att 
denna bransch är känslig för lågkonjunkturer. Standardavvikelsen för Råmaterial, 
Hälsovård och Teknologi ändrades ytterst lite under år 2009. Detta indikerar en viss 
stabilitet inom dessa branscher för denna variabel under kriser. I de övriga branscherna 
ökade standardavvikelsen, det vill säga variationerna kring medel. 
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5.1.4 Tillväxt   
  
 

 
 

  
Bransch 1 = Råmaterial 
Bransch 2 = Tillverkning  
Bransch 3 = Konsumentvaror  
Bransch 4 = Konsumenttjänster  
Bransch 5 = Hälsovård 
Bransch 6 = Teknologi    
   
Beskrivning: Under finanskrisen minskade tillväxten drastiskt i alla branscher, utom i 
Hälsovård, där den ökade. Allra lägst tillväxt hade Råmaterial, vilket ytterligare är ett 
tecken på att den branschen är särskilt utsatt vid lågkonjunkturer. Standardavvikelserna 
för variabeln tillväxt minskade år 2009 för alla branscher, utom för Hälsovård. Denna 
minskning innebär att branscher blir mer homogena, avseende tillväxten, i finanskriser. 
Detta eftersom variationerna kring medelvärdet blir mindre. Att standardavvikelsen för 
Hälsovård ökade tyder på stora variationer gällande tillväxten inom denna bransch.   
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5.1.5 Övergripande analys   
  
Under finanskrisen sjönk den genomsnittliga skuldsättningsgraden i alla branscher utom 
i Råmaterial och Tillverkning, där den ökade. Detta kan bero på kraftiga minskningar i 
eget kapital, som bland annat innehåller posten ”Årets resultat”. Att just branscherna 
Råmaterial och Tillverkning, som är sammanlänkade då det ofta krävs råmaterial för att 
producera något, är känsliga för finanskriser är ett allmänt känt faktum. Ökningen av 
skuldsättningsgrad inom områdena Råmaterial och Tillverkning kan, enligt tidigare 
undersökningar, har ett samband med tillväxten, då de hade störst negativ tillväxt bland 
alla branscher år 2009. Ett negativt samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxt har 
konstaterats i tidigare studier (Talberg, m.fl., 2008), vilket innebär att ju mindre 
tillväxten är desto högre är skuldsättningsgraden och vice versa. För övriga branscher 
minskade skuldsättningsgraden och även tillväxten (med undantag för Hälsovård), 
vilket antyder ett möjligt positivt samband. Sådana slutsatser motsägs dock av tidigare 
studier (Buferna, m.fl., 2005 och Lang m.fl., 1996). Dessa tidigare undersökningar 
identifierade allihopa negativa samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxt.  
 
Genomsnittet för variabeln företagsstorlek ökade lite för alla branscher, utom 
Råmaterial, under finanskrisen. Detta antyder ett negativt samband med de 
genomsnittliga förändringarna i skuldsättningsgraden. Ett sådant samband bekräftas inte 
i tidigare studier, i vilka istället positiva samband framhävs (Talberg, m.fl., 2008, 
Bhaird och Lucey, 2010, Feidakis och Rovolis, 2007). Positiva samband konstaterades 
oavsett om företagsstorlek var definierat utifrån tillgångar (Talberg, m.fl., 2008) eller 
utifrån omsättning (Bhaird och Lucey, 2010 och Feidakis och Rovolis, 2007). 
   
De materiella anläggningstillgångarna minskade för branschen Råmaterial under 
finanskrisen, samtidigt som skuldsättningsgraden ökade. Detta motsägs till en viss mån 
av tidigare studier där anläggningstillgångar har varit positivt relaterade till långfristiga 
skulder (Benkraiem och Gurau, 2013). Denna studie stämmer dock överens med 
branschen Tillverkning, där både de materiella anläggningstillgångarna och 
skuldsättningsgraden ökat. I övriga branscher har skuldsättningsgraden minskat under 
finanskrisen, medan de materiella anläggningstillgångarna har ökat eller förblivit 
oförändrade. Författarna av denna uppsats har inte lyckats hitta tidigare undersökningar 
som förklarar sådana samband.  
 
Tillväxten sjönk för alla branscher, utom Hälsovård, år 2009. Samtidigt som tillväxten 
sjönk ökade skuldsättningsgraden för Råmaterial och Tillverkning, vilket är ett negativt 
samband. Tidigare studier har kommit fram till liknande negativt samband (Talberg, 
m.fl., 2008 och Buferna, m.fl., 2005). I branscherna Konsumentvaror, 
Konsumenttjänster och Teknologi minskade tillväxten och även skuldsättningsgraden. 
En möjlig förklaring till detta kan vara att det inte föreligger några samband mellan 
variablerna, utan att en tredje variabel påverkar. En tidigare undersökning av småföretag 
i Europa kunde inte identifiera något samband mellan valda variabler, vilket håller 
möjligheten öppen för att det kan finnas en avsaknad av samband (Psillaki och 
Daskalakis, 2009). 
 
För branscherna Råmaterial och Tillverkning ökade standardavvikelsen för 
skuldsättningsgraden enormt under finanskrisen. En hög standardavvikelse betyder att 
den totala risken är hög (Oxenstierna, 2006), varför man kan dra slutsatsen att den totala 
risken inom dessa branscher ökade under finanskrisen. I branscherna Konsumentvaror, 
Konsumenttjänster och Hälsovård minskade standardavvikelsen år 2009, vilket tyder på 
en minskad total risk avseende skuldsättningsgraden. Standardavvikelsen för 
skuldsättningsgraden förändrades knappt i Teknologibranschen, vilket tyder på att den i 
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sin helhet är bra på att stå emot effekterna av en finanskris. Detta kan också uttryckas 
som att branschen är relativt stabil även under lågkonjunkturer.  
 
Om förändringarna i skuldsättningsgraden år 2009 återigen betraktas, syns tydliga 
skillnader mellan branscherna. Tidigare studier bekräftar att olika branscher har 
liknande förhållningssätt till belåning (Bhaird och Lucey, 2010). Även undersökningar 
från 70-talet har kommit fram till liknande resultat, som bevisar att vilken bransch ett 
företag är verksamt inom har betydelse för kapitalstrukturen (Remmers, m.fl., 1975). I 
och med detta och de empiriska bevis som tydliggörs i denna uppsats går det att dra en 
slutsats att branschtillhörighet mer eller mindre har en inverkan på 
skuldsättningsgraden. Detta påstående kommer analyseras mer ingående senare i detta 
kapitel. 
 
5.2 Samband under finanskrisen år 2009  
  
I detta kapitel analyseras sambanden mellan den beroende variabeln 
skuldsättningsgrad och de oberoende variablerna företagsstorlek, materiella 
anläggningstillgångar och tillväxt. Endast år 2009 undersöks, då fokuset i denna 
uppsats ligger på förändringar och samband under finanskriser. 
  
5.2.1 Skuldsättningsgrad och företagsstorlek  
  
 

Bransch  Korrelationskoefficie
nt 

Linjärt samband, 
regressioner  

Determinations- 
koefficient  

Råmaterial -0,26 - 0,07 

Tillverkning -0,02 Svagt -  0 

Konsumentvaror 0,04 Svagt +  0 

Konsumettjänster -0,13 - 0,02 

Hälsovård -0,12 - 0,01 

Teknologi  0,01 Svagt + 0 
 
Både korrelationskoefficienterna och de linjära regressionerna visar att branscherna 
Råmaterial, Konsumenttjänster och Hälsovård har starkast samband mellan variablerna 
företagsstorlek och skuldsättningsgrad. Dessa samband är negativa. 
Determinationskoefficienterna visar att endast en liten del av variationerna i 
skuldsättningsgraden kan förklaras av variationerna i företagsstorleken. 
 
Branschen Tillverkning uppvisade ett negativt samband, men ett svagt sådant. 
Branscherna Konsumentvaror och Teknologi uppvisade både i regressionerna och 
korrelationsanalyserna mycket svaga positiva samband. Eftersom 
korrelationskoefficienterna här är så nära noll, precis som för Tillverkning, kan 
slutsatsen dras att inga linjära samband inom dessa branscher föreligger. Ett värde nära 
noll, gällande korrelationskoefficienten, anger att det inte är lämpligt att beskriva 
sambandet linjärt (Körner och Wahlgren, 1996).  
 
Det kan diskuteras om det är lämpligt att beskriva sambanden i Råmaterial, 
Konsumenttjänster och Hälsovård linjärt. Detta trots att de hade högst samband mellan 
variablerna av alla branscher. Författarnas av denna uppsats bedömning är det inte är 
lämpligt att klassificiera sambanden för någon av valda sex branscher som linjära. Detta 
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på grund av att alla korrelationskoefficienter är relativt låga. Även 
determinationskoefficienterna är låga, vilket antyder att linjära samband inte föreligger.   
 
Trots att det  inte är lämpligt att beskriva sambanden mellan variablerna under 
finanskrisen i någon av branscherna som linjära kvarstår ändå faktum: 
korrelationskoefficienterna visar på samband, även om det i överlag är svaga sådana. 
Att främst negativa samband fåtts fram motsägs av tidigare forskning från bland annat 
USA, där ett positivt samband förelåg mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad 
inom olika undersökta branscher (Talberg, m.fl., 2008). Även i en studie av småföretag 
i Irland i olika branscher påvisades positiva samband mellan variablerna (Bhaird och 
Lucey, 2010). Forskning från 1979 har kunnat bekräfta samband mellan 
skuldsättningsgrad och företagsstorlek (Ferri och Jones). Undersökningar från EU och 
Europa visade också på positiva samband mellan variablerna (Feidakis och Rovolis, 
2007 och Psillaki och Daskalakis, 2009).  
 
En förklaring till att resultaten i denna uppsats avseende företagsstorlek och 
skuldsättningsgrad inte riktigt stämmer överens med uppräknad tidigare forskning kan 
vara att olika geografiska områden undersökts. Det är möjligt att olika resultat kan fås 
fram i Sverige och USA, Irland och övriga Europa. Slutsatserna kan variera beroende på 
vilka länder som undersöks. Till exempel kunde inga samband mellan variablerna 
påvisas i en studie från Libyen (Buferna, m.fl., 2005). Det finns exempel på fler 
undersökningar där det har varit ett problem att hitta samband och korrelationer  mellan 
variablerna företagsstorlek och skuldsättningsgrad (Kim och Sorensen, 1986). Att olika 
resultat kan fås fram i olika länder kan bero på faktorer som till exempel skattesystem, 
relationen mellan låntagare och långivare samt graden av investeringsskydd i landet där 
företaget är verksamt (Antoniou, 2008). Möjligen inverkar dessa faktorer på de 
avvikande resultaten som ficks fram i denna uppsats. 
 
En annan orsak till att positiva samband inte kunde påvisas, som i en del tidigare 
forskning, kan vara att denna uppsats endast begränsat sig till att analysera samband och 
korrelationer under finanskriser. Detta till skillnad från de studier där positiva samband 
hittats. Det kan vara så att korrelationer och samband som upptäcks under finanskriser 
skiljer sig något från resultat som fås fram av undersökningar under ekonomisk 
stabilitet. Redan år 1999 konstaterades att undersökningar om faktorer som påverkar 
kapitalstruktur har resulterat i flera olika förklaringar och slutsatser (Michaelas, m.fl.), 
varför de avvikande resultaten angående företagsstorlek och skuldsättningsgrad inte 
kommer som en stor överraskning. Möjligen ligger finanskrisen bakom detta. 
 
Ett värde nära noll i en korrelationsanalys innebär också att variationen i variablerna är 
beroende av andra variabler än de som valts ut för undersökningen (Bryman och Bell, 
2013), varför det inte kan uteslutas att andra faktorer än företagsstorlek påverkar 
skuldsättningsgraden i valda branscher. Det är mycket sannolikt att en kombination av 
flera faktorer har en inverkan på skuldsättningsgraden. I Råmaterial, Konsumenttjänster 
och Hälsovård, vars korrelationskoefficienter inte låg allt för nära noll, är det antagligen 
så att företagsstorlek är en av de faktorer som kan ha en inverkan på 
skuldsättningsgraden i finanskriser. Dock inte en stor sådan, då 
determinationskoefficienterna är låga.   
 
Inga samband som är lämpliga att beskriva linjärt kunde hittas för variablerna 
skuldsättningsgrad och företagsstorlek under finanskrisen år 2009. De samband 
korrelationskoefficienterna tydde på var främst negativa och inte särskilt starka sådana. 
Anledningen till detta kan vara geografisk. Determinationskoefficienterna visade att 
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företagsstorleken inte påverkar, eller endast till en väldigt liten grad påverkar, 
skuldsättningsgraden.  
Ju starkare korrelationskoefficienterna är, desto mer relevant är den oberoende variabeln 
företagsstorlek när det gäller förändringar i skuldsättningsgraden. Detta varierar mellan 
branscherna. Den oberoende variabeln är inte lika relevant i alla branscher under 
finanskriser. 
 
5.2.2 Skuldsättningsgrad och materiella anläggningstillgångar   
 

Bransch  Korrelationskoefficie
nt 

Linjärt samband, 
regressioner  

Determinations- 
koefficient  

Råmaterial -0,22 - 0,05 

Tillverkning -0,01 Svagt -  0 

Konsumentvaror -0,03 Svagt - 0 

Konsumettjänster -0,04 Svagt -  0 

Hälsovård -0,08 - 0,01 

Teknologi  0,01 Svagt + 0 

  
 
Både korrelationskoefficienterna och de linjära regressionerna visar på relativt svaga 
negativa samband för alla branscher utom Teknologi, som uppvisar ett mycket svagt 
positivt samband. 
I Råmaterial påvisas det starkaste negativa sambandet under finanskrisen för dessa 
variabler. Tillverkning, Konsumentvaror och Konsumenttjänster uppvisar mycket svaga 
negativa korrelationer där korrelationskoefficienterna ligger nära noll. Som tidigare 
nämnt är det i sådana fall inte lämpligt att beskriva sambandet som linjärt (Körner och 
Wahlgren, 1996). Även Teknologi har en koefficient som ligger nära noll, varför inte 
heller det sambandet kan beskrivas som linjärt. 
 
Branscherna Råmaterial och Hälsovård hade de starkaste negativa sambanden bland 
alla, vilket korrelationskoefficienterna och de linjära regressionerna bevisar, även om 
inte heller dessa samband är särskilt starka. Dessa två branscher var de enda hos vilka 
determinationskoefficienterna översteg värdet noll. Dock var inte heller dessa 
koefficienter särskilt starka, även om de visar på att variationerna i skuldsättningsgrad 
till en liten del kan förklaras av variationerna i materiella anläggningstillgångar.    
 
En del tidigare studier har kommit fram till att företag med materiella 
anläggningstillgångar tenderar att ha en högre skuldsättningsgrad (Frank och Goyal, 
2009). Detta antyder ett positivt samband, vilket inte stämmer överens med de 
empiriska resultaten i denna uppsats, där de flesta samband från finanskrisen år 2009 
var negativa. En annan studie från 2013, där forskare funnit att anläggningstillgångar är 
positivt relaterade till långfristiga skulder, indikerar också ett positivt samband 
(Benkraiem och Gurau). Detta motsägs av resultaten från undersökningarna i denna 
uppsats. Resultaten av dessa två tidigare studier kan endast appliceras på 
Teknologibranschen, även om det positiva sambandet där var ytterst svagt. 
 
Att resultaten av undersökningen i denna uppsats avviker från nämnd tidigare forskning 
kan även här ha geografiska orsaker. En annan möjlighet är att variabeln materiella 
anläggningstillgångar helt enkelt inte är relevant för skuldsättningsgraden när 
korrelationerna är små. Detta gäller vissa branscher, de som har väldigt små samband 
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mellan variablerna. Författarna av denna uppsats bedömer att materiella 
anläggningstillgångar främst är en relevant variabel när det gäller förändringar i 
skuldsättningsgraden för Råmaterial och Hälsovård, då dessa hade högst korrelationer  
och determinationskoefficienter bland alla branscher. Ett samband bör inte förväxlas 
med kausalitet, som tidigare beskrivet. Sambanden, korrelationerna, är högre än 
determinationskoefficienten som vanligen används för att undersöka hur stor del av 
variationerna i den beroende variabeln som kan förklaras av variationer i den 
oberoende.  
 
Resultaten avseende sambanden mellan skuldsättningsgrad och materiella 
anläggningstillgångar tyder på att det finns fler variabler som är relevanta för 
förändringar i skuldsättningsgraden under finanskriser. Möjligen kan variabeln 
branschtillhörighet påverka skuldsättningsgraden lite grann, eftersom det ytterst svaga 
positiva sambandet för Teknologi ändå stämde överens med resultaten av tidigare 
forskning. Även styrkan i de negativa sambanden varierar, vilket tyder på att 
branschtillhörighet är av relevans för skuldsättningsgraden. Detta stämmer överens med 
resultaten från tidigare studier där det framkommit att det finns skillnader i 
kapitalstrukturen och förhållningssättet till belåning mellan olika branscher (Talberg, 
m.fl., 2008 och Bhaird och Lucey, 2010). 
 
För valda två variabler är att det inte är lämpligt att beskriva sambandet som ett linjärt 
sådant, då korrelations- och determinationskoefficienterna är relativt låga. I nästan alla 
branscher förelåg det negativa samband mellan skuldsättningsgrad och materiella 
anläggningstillgångar. Detta är ett faktum som inte får glömmas bort, trots att de 
negativa sambanden var relativt låga. Något som, i sin tur, betyder att det finns andra 
relevanta oberoende variabler när det gäller förändringar i skuldsättningsgraden under 
finanskriser. Precis som tidigare beskrivet är den oberoende variabeln mer relevant ju 
högre korrelations- och determinationskoefficienterna är, något som varierar mellan 
branscherna.   
 
5.2.3 Skuldsättningsgrad och tillväxt   
  

Bransch  Korrelationskoefficie
nt 

Linjärt samband, 
regressioner  

Determinations- 
koefficient  

Råmaterial 0,08 + 0,01 

Tillverkning -0,26 - 0,07 

Konsumentvaror 0 0 0 

Konsumettjänster -0,28 - 0,08 

Hälsovård -0,24 - 0,06 

Teknologi  0,42 + 0,18 

   
I överlag visade tillväxt störst samband med skuldsättningsgrad om man jämför med de 
övriga oberoende variablerna, vilket korrelationskoefficienterna bevisar. Detta stämmer 
överens med resultaten från en studie från 2009 där det kunde konstateras att tillväxt 
och lönsamhet, som för övrigt ofta är tätt sammanflätade, är de viktigaste variablerna 
för att förklara ett företags val av kapitalstruktur (Chang, m.fl.). De relativt starka 
sambanden mellan tillväxt och skuldsättningsgrad som uppvisas i denna uppsats tyder 
på att variabeln tillväxt är ytterst relevant under finanskriser.  Här syns dock inga 
allmänna mönster som vid de tidigare analyserna, då sambanden till största delen var 
negativa. Mellan dessa två variabler finns både positiva, negativa och inga samband 
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alls, beroende på vilken bransch som betraktas. Teknologi hade tydligast positivt 
samband med variabeln skuldsättningsgrad, vilket både korrelationskoefficienten 
bevisar och den linjära regressionsanalysen. Råmaterial uppvisade ett positivt samband 
och för Konsumentvaror förelåg inget samband mellan valda variabler. Tillverkning, 
Konsumenttjänster och Hälsovård visade på negativa samband. Dessa olikheter tyder på 
att variabeln branschtillhörighet är väsentlig i sammanhanget. Att branschtillhörighet 
spelar roll när det gäller kapitalstruktur har bekräftats i flertalet tidigare studier (Lintner, 
1956, Rozeff, 1982, Harris och Raviv, 1991, Remmers, m.fl., 1975). 
 
Determinationskoefficienterna, som ändå är förhållandevis låga, indikerar att 
variationerna i skuldsättningsgraden bara till en relativt liten del kan förklaras av 
variationer i tillväxten. Detta innebär att sambandet mellan variablerna inte är lämpligt 
att beskriva som linjärt, vilket även korrelationskoefficienterna antyder.   
 
Tidigare forskning från USA har kommit fram till negativa samband mellan 
skuldsättningsgrad och tillväxt (Talberg, m.fl., 2008). En libysk studie fann ett liknande 
samband mellan variablerna, men ett svagt sådant (Buferna, m.fl., 2005). En tidigare 
undersökning av bemanningsföretag hittade också ett negativt samband mellan 
skuldsättningsgrad och tillväxttakt (Kim och Sorensen, 1986), precis som en studie från 
1996 (Lang, m.fl.). Dessa upptäckter stämmer överens med resultaten för en del 
branscher av undersökningen i denna uppsats, nämligen Tillverkning, 
Konsumenttjänster och Hälsovård. En orsak till detta kan vara att företag med låg 
tillväxt i högre grad använder sig av belåning än företag med hög tillväxt, vilket är en 
möjlig slutsats som har tydliggjorts i tidigare studier (Kim och Sorensen, 1986). Detta 
skulle kunna appliceras på branscherna Tillverkning, Konsumenttjänster och Hälsovård 
i finanskriser. Då tillväxten minskar ökar skuldsättningsgraden och vice versa. Detta är 
dock något som kan mätas på olika sätt. 
 
I en tidigare undersökning av småföretag i Europa kunde inga samband mellan 
skuldsättningsgrad och tillväxt hittas (Psillaki och Daskalakis, 2009). Detta kan antyda 
att det är svårt att hitta samband mellan dessa variabler för mindre företag. Det är 
möjligt att sambanden blir tydligare ju större företagen är. I denna undersökning blandas 
både mindre och större börsbolag, vilket gör det svårt att se om det är på detta sätt. För 
branschen Konsumentvaror kunde inget samband hittas, vilket delvis stämmer överens 
med resultaten från denna europeiska undersökning.  
 
För branschen Teknologi hittades ett relativt stort positivt samband mellan valda 
variabler under finanskrisen 2009, vilket inte stämmer överens med tidigare beskriven 
forskning. 
 
Variabeln tillväxt visade tydligast samband med skuldsättningsgrad av alla oberoende 
variabler som mättes i denna uppsats. Sambanden varierade från inget samband alls till 
både positiva och negativa samband, vilket indikerar att samspelet mellan valda 
variabler är branschspecifikt. Författarna av denna uppsats anser fortfarande inte att det 
är lämpligt att beskriva sambanden som linjära, då korrelations- och 
determinationskoefficienterna inte är tillräckligt höga. Viktigt är dock att inte förneka de 
korrelationer som finns, eftersom de tyder på att variabeln tillväxt är relevant i 
förhållande till skuldsättningsgrad men att det även finns andra relevanta variabler. 
Utifrån korrelationskoefficienterna kan det utläsas att variabeln tillväxt i överlag är den 
mest relevanta av alla oberoende variabler som valts ut för undersökning i denna 
uppsats.   
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5.2.4 Skuldsättningsgrad och branschtillhörighet 
  
 

Förändringar i skuldsättningsgraden under finanskrisen 

Bransch: Råmaterial Tillverkning Konsument-
varor 

Konsument-
tjänster  

Hälsovård  Teknologi  

Förändring 
år 2009: 

Starkt + Starkt + Starkt - Svagt - Starkt - Svagt - 

  
Som ovanstående tabell bevisar existerar ett samband mellan branschtillhörighet och 
skuldsättningsgrad under finanskrisen, då förändringarna i den beroende variabeln 
varierar för olika affärsområden.   
   
Redan under 50- och 80-talet gjordes studier som bevisar att branschtillhörighet 
påverkar företags kapitalstruktur och indirekt då även deras skuldsättningsgrad (Lintner, 
1956 och Rozeff, 1982) . Dessa studier fokuserade på utdelningar och deras påverkan på 
kapitalets struktur. Utdelningar inom en viss bransch liknar varandra, då olika sådana 
påverkas på olika sätt under finanskriser (Rozeff, 1982). I och med dessa skiftningar i 
utdelning påverkas kapitalstrukturen på varierande sätt. Att olika affärsområden 
påverkas på olika sätt under lågkonjunkturer är ett allmänt känt faktum. Därför är det 
också logiskt att detta i sin tur påverkar utdelningarna och vidare även kapitalstrukturen. 
Detta resonemang stödjer idén om att branschtillhörighet i slutändan påverkar 
kapitalstrukturen och indirekt skuldsättningsgraden.    
 
Företag inom en viss bransch tenderar att likna varandra mer gällande 
skuldsättningsgraden än företag som är verksamma inom olika branscher, hävdar en 
undersökning från 90-talet (Harris och Raviv, 1991). Detta stödjer resonemanget om att 
branschtillhörighet inverkar på kapitalstrukturen i företag. Det tydliggörs i tabellen ovan 
att de genomsnittliga förändringarna i skuldsättningsgrad skiljer sig åt mellan branscher, 
vilket också tyder på att bransch påverkar kapitalstruktur.  
Dessa resonemang motsägs dock av en tidigare studie, som hävdar att det är företagets 
behov av finansiering som påverkar andelen skulder och inte branschtillhörighet 
(Myers, 1984). Författarna av denna uppsats bedömning är att detta påstående endast 
delvis stämmer. Att förkasta branschtillhörighet som en påverkande faktor är inte 
lämpligt, då det är möjligt att företag inom samma affärsområden har liknande behov av 
finansiering. Därmed påverkar branschtillhörighet indirekt skuldsättningsgraden, vilket 
också bevisas av tabellen ovan. Variationerna i tabellen skulle inte vara så olika 
varandra om inte bransch inverkade på kapitalstrukturen.  
 
Flera tidigare undersökningar stödjer att branschtillhörighet påverkar kapitalstrukturen 
(Talberg, m.fl., 2008, Bhaird och Lucey, 2010, Remmers, m.fl., 1975). I en av 
studierna, som utfördes i USA, påvisades betydande skillnader i kapitalstruktur 
beroende på affärsområde (Talberg, m.fl., 2008). Trots att dessa resultat ficks fram i 
USA är det möjligt att applicera samma resonemang på företag i Sverige, vilket empirin 
och analyserna i denna uppsats bevisar. I en annan studie undersöktes irländska företag 
och där var slutsatsen att branscher uppvisar ett liknande förhållningssätt till belåning 
(Bhaird och Lucey, 2010). Detta är ytterligare ett bevis för att branschtillhörighet är en 
påverkande variabel när det gäller skuldsättningsgraden, men det är också ett bevis för 
att detta stämmer internationellt. Att liknande resultat fåtts fram i både USA och Irland, 
som tillhör Europa, är en indikation på att detta resonemang även kan appliceras på 
svenska företag. Detta stödjer ytterligare slutsatsen om att bransch påverkar 
skuldsättningsgraden för svenska företag. 
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5.2.5 Andra variablers påverkan   
   
Skatteeffekter kan indirekt ha en påverkan på skuldsättningsgraden genom variabeln 
företagsstorlek. Skatteskölden är en förmånlig effekt som uppnås då räntor på skulder är 
avdragsgilla, vilket ger företagen en chans att öka sitt värde (Modigliani och Miller, 
1963). Denna sköld minskar skatterna ett företag betalar och ökar därmed resultatet 
efter skatt och eget kapital, vilket är detsamma som att företagsstorleken (och värdet av 
företaget) ändras. Då förändras också skuldsättningsgraden, även om förändringen inte 
nödvändigtvis är stor. 
  
Miller och Modiglianis proposition två med skatter ser ut enligt följande: 
 
RS = R0 + B/S (1-tC)(R0-RB)  
 
där RS är förväntad avkastning på kapital, R0 är avkastningskravet på ett bolag som till 
100% är finansierat med eget kapital, B är marknadsvärdet på företagets skulder, S är 
marknadsvärdet på det egna kapitalet, tC är skattesatsen och RB är kostnaden för 
skulderna (Hillier, m.fl., 2013). Även denna formel bevisar att skatter påverkar 
skuldsättningsgraden, som här representeras av beteckningen B/S. Genom att omplacera 
komponenterna i formeln och lösa ut skuldsättningsgraden B/S  går det matematiskt att 
bevisa att skattesatsen påverkar skuldsättningsgraden. På samma sätt kan det bevisas att 
övriga variabler i formeln har en inverkan. Därmed är slutsatsen hittills att följande 
variabler kan påverka skuldsättningsgraden:  
 

 Skatteskölden 
 Skatter   
 Förväntad avkastning på kapital  
 Avkastningskravet på ett bolag som till 100% är finansierat med eget kapital  
 Marknadsvärdet på företagets skulder  
 Marknadsvärdet på det egna kapitalet  
 Skuldräntan   

   
Trade off-teorin belyser ytterligare en faktor som påverkar skuldsättningsgraden i 
företag, nämligen konkurskostnaderna. En ökad belåning leder, som tidigare beskrivet, 
till skattefördelar genom skattesköldarna som uppkommer (Myers, 1984). Men med 
ökad belåning uppkommer även vissa nackdelar. Företagen måste kunna betala 
räntekostnaderna, vilket kan leda till konkurskostnader i olika former (Frank och Goyal, 
2009). Enligt tidigare beskrivningar under teoriavsnittet i denna uppsats är skuldsättning 
bara fördelaktigt till en viss grad. När nackdelarna av belåning, i form av 
konkurskostnader, börjar överstiga erhållna fördelar är det inte längre önskvärt att öka 
skuldsättningen. Därmed är det tydligt att konkurskostnaderna påverkar skulderna och 
då också skuldsättningsgraden. Även dessa resonemang kan knytas an till variabeln 
företagsstorlek som valts ut för undersökning i denna uppsats. Konkurskostnader 
påverkar företagsstorleken genom att inverka på vinster och eget kapital. 
Företagsstorleken påverkar sedan, i sin tur, till en viss mån skuldsättningsgraden. 
  
Pecking Order-teorin visar på att asymmetrisk information spelar en viss roll för hur 
företag väljer att finansiera sig själva. En rangordning finns mellan olika 
finansieringsalternativ, där man endast i andra hand väljer att skuldsätta sig. 
Anledningen till denna rangordning är att både investerare och företagsledningar är 
medvetna om att det förekommer asymmetrisk information på marknaden (Myers och 
Majluf, 1984). På grund av denna ojämna fördelning av information tolkar omvärlden 
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olika finansieringsalternativ som olika signaler angående hur det går för företaget. Detta 
är företag medvetna om, varför det är logiskt att de då i första hand undviker skulder. 
Denna handling är något som inverkar på skuldsättningsgraden. 
  
Förutom asymmetrisk information kan även principal-agent problemet, som beskrivs i 
Agency-teorin, ha en viss påverkan på skuldsättningsgraden. På grund av ett stort eget 
ansvar och många valmöjligheter väljer en agent inte alltid att handla i principalens 
intresse (Jensen och Meckling, 1976). Detta eftersom agentens målsättningar kan skilja 
sig från principalens (Jensen, 1986). Ett sätt att minska denna intressekonflikt mellan 
principalen (aktieägarna) och agenterna (ledningen) är att finansiera företaget med 
skulder (Jensen och Meckling, 1976). Skulder minskar bland annat risken för att chefer 
och ledning slösar överflödiga medel för personliga ändamål (Harris och Raviv, 1991). 
Skuldfinansiering gör också att konkursrisken ökar, varför chefer blir extra 
koncentrerade på att utföra ett bra arbete för att inte riskera sitt goda rykte (Grossman 
och Hart, 1982). På grund av fördelarna skuldfinansiering för med sig är det tänkbart att  
främst stora företag (där stora pengar är i omsättning) utnyttjar detta alternativ för att 
minska principal-agent problemet. Författarna av denna uppsats bedömning är att 
principal-agent problemet främst inverkar på skuldsättningsgraden i stora företag.   
 
Utifrån formeln för finansiell hävstång kan ytterligare variabler som påverkar 
skuldsättningsgraden fås fram. Formeln ser ut enligt följande  
 
Re = Rt + (Rt – Rs) * S/E  
 
där Re står för eget kapitals avkastning, Rt för total kapitals avkastning, Rs för 
skuldräntan på främmande kapital och S/E för skuldsättningsgraden (Carlsson, 2004). 
Genom att matematiskt lösa ut skuldsättningsgraden i formeln ser vi att övriga 
komponenter påverkar den. Denna formel bevisar bland annat, precis som Miller och 
Modiglianis proposition två, att skuldräntan påverkar skuldsättningsgraden. Även 
avkastning på totalt och eget kapital har en inverkan. Denna formel är tätt sammanflätad 
med de i denna uppsats valda oberoende variablerna tillväxt och företagsstorlek.  
  
En annan faktor, som tidigare forskare kommit fram till och som kan antas påverka 
skuldsättningsgraden, är lönsamhet. Ett negativt samband har kunnat identifieras mellan 
dessa två variabler (Talberg, m.fl., 2008, Ganguli, 2013 och Titman och Wessels, 1984, 
Frank och Goyal, 2009, Cole, 2013). Lönsamma företag tenderar att finansiera sin 
verksamhet med egna medel (Benkraiem och Gurau, 2013). Som bekant är lönsamhet 
relaterat med tillväxt, företagsstorlek och i många fall även anläggningstillgångar. 
Därför är det möjligt att denna variabel påverkar de valda oberoende variablerna i denna 
uppsats.   
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6. Slutsats      
   

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av denna studie.  
  
Denna studie baseras på idén om att fler undersökningar avseende kapitalstruktur bör 
göras i Sverige, då det existerar få sådana kring svenska företags kapitalstruktur. 
Situationen är likadan när det gäller finanskriser och dess inverkan på skuldsättningen i 
bolag. Det finns tidigare forskning kring samband mellan olika oberoende variabler och 
skuldsättningsgrad, men enligt författarnas vetskap finns det knappt några studier kring 
hur dessa samband ser ut under just finanskriser. Därför har ambitionen varit att öka 
kunskaperna inom detta område. 
 
Det författarna kommit fram till i denna studie är att skuldsättningsgraden under 
finanskriser förändras på olika sätt för olika branscher. I överlag minskar den, 
undantaget för de tätt sammanflätade branscherna Råmaterial och Tillverkning där den 
istället ökar. Hur drastiska förändringarna i skuldsättningsgrad är varierar beroende på 
bransch. Därmed föreligger ett samband mellan branschtillhörighet och 
skuldsättningsgrad under finanskriser. Att variablerna bransch och belåning är 
relaterade i tider då samhället befinner sig i ekonomisk stabilitet har konstaterats i 
tidigare studier och nu har det påvisats att detta även stämmer under finanskriser.  
  
När det gäller variablerna företagsstorlek och skuldsättningsgrad kunde under 
finanskrisen inga samband som är lämpliga att beskriva som linjära hittas. De samband 
korrelationskoefficienterna tydde på var främst negativa och inte särskilt starka sådana. 
 
För de två variablerna materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad kunde 
inte heller några linjära samband påvisas. Detta trots att det i nästan alla branscher 
förelåg negativa samband mellan skuldsättningsgrad och materiella 
anläggningstillgångar, vilket är ett faktum som inte får glömmas bort, trots att de 
negativa sambanden var relativt låga.  
 
Sammanfattningsvis uppvisade inga av de valda oberoende variablerna företagsstorlek, 
tillväxt och materiella anläggningstillgångar samband med variabeln skuldsättningsgrad 
som är lämpliga att beskriva som linjära under finanskrisen. Trots detta kunde relativt 
svaga, i överlag, samband ändå bevisas, vilket indikerar att det ligger flera oberoende 
variabler bakom förändringarna i skuldsättningsgrad. Hur starka sambanden mellan de 
oberoende och den beroende variabeln är växlar från bransch till bransch. 
 
Tillväxt visade på starkast samband med förändringarna i skuldsättningsgrad under 
finanskrisen, vilket tyder på att det är den mest relevanta variabeln i sammanhanget 
tillsammans med branschtillhörighet. Att tillväxt är en av de viktigaste faktorerna när 
det gäller skuldsättningsgraden har konstaterats i tidigare studier. 
 
Utifrån resonemang kring tidigare forskning har det framkommit att ett flertalet andra 
variabler kan ha en inverkan på skuldsättningsgraden, ofta genom att påverka de utvalda 
oberoende variablerna företagsstorlek, materiella anläggningstillgångar och tillväxt. 
  
Bidraget denna studie lämnar är ökade kunskaper kring hur svenska branscher reagerar 
på finanskriser avseende kapitalstrukturen. Samband mellan olika variabler kartläggs, 
vilket underlättar eventuella framtida försök att fastställa orsakssamband. En 
medvetenhet kring hur skuldsättningsgraden samspelar med olika variabler under 
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finanskriser är av yttersta relevans för att på ett lämpligt sätt reglera och förhålla sig till 
kapitalstruktur i sådana tider. 
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7. Förslag till framtida studier  

 
Nedan presenteras förslag till möjlig framtida forskning inom området.  
  
Mer djupgående undersökningar kring hur olika branscher reagerar på finanskriser kan 
utföras. Då styrkan i samband mellan variablerna varierade beroende på bransch är det 
logiskt att olika variabler är olika relevanta. Forskare skulle i framtiden kunna försöka ta 
reda på vilka variabler som är särskilt viktiga för vilka branscher under finanskriser. 
 
Då tillväxt uppvisade speciellt starka samband med skuldsättningsgrad skulle mer 
ingående studier kunna göras av just dennes påverkan på kapitalstruktur.  
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