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Sammanfattning 

 

Titel: Vilka faktorer påverkar val av kapitalstruktur? – En kvantitativ studie avseende 

226 bolag på Stockholmsbörsen. 

 

Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Anna Hansen och Robert Sandberg 

 

Handledare: Peter Lindberg 

 

Examinator: Stig Sörling 

 

Datum: 2015 – maj 

 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar val av 

kapitalstruktur i bolag på Stockholmsbörsen. 

 

Metod: Denna studie bygger på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Baserat 

på tidigare forskning väljs ett antal variabler ut för att undersökas. Det insamlade 

materialet hämtas genom sekundärdatainsamling och exporteras sedan till Microsoft 

Excel där det sammanställs. En regressionsanalys genomförs i statistikprogrammet 

SPSS för att undersöka hur stor inverkan dessa variabler har på kapitalstrukturen.  

 

Resultat & slutsats: Resultaten visar ett negativt samband mellan skuldsättning och 

tillväxt samt ett svagt negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet. Storlek 

och materiella tillgångar uppvisar ett svagt positivt samband med skuldsättning medan 

skuldsättning och ålder inte visar på något samband alls. I tre av nio branscher visar sig 

bransch vara en variabel med relativt stark inverkan på skuldsättningen. Dessa 

branscher är industri, konsumenttjänster och fastigheter.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Fler variabler än de som testas skulle kunna undersökas 

i en ny studie. Eftersom branscherna visar väldigt olika samband med variabeln 

skuldkvot skulle det vara intressant med en djupgående studie i vilka faktorer som kan 

tänkas ligga bakom skillnaderna mellan branscherna.  

 

Uppsatsens bidrag: Bidraget denna studie lämnar är en ökad kunskap och förståelse 

för hur olika faktorer påverkar val av kapitalstruktur i svenska börsnoterade företag. 

Genom att studera hur stor inverkan olika faktorer har på företagens val av 

kapitalstruktur är det möjligt att kunna kartlägga och förutse hur kapitalstrukturen 

kommer att se ut i framtiden i olika företag och i olika branscher.  

 

Nyckelord: skuldsättning, tillväxt, lönsamhet, storlek, ålder, materiella tillgångar, 

bransch. 

 



 
 

 
 

Abstract 

 

Title: Which factors affect the choice of capital structure? – A quantitative study of 226 

public firms in Sweden. 

 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Authors: Anna Hansen and Robert Sandberg 

 

Supervisor: Peter Lindberg 

 

Date: 2015 - May 

 

Aim: The purpose is to investigate which factors affect the choice of capital structure in 

public firms in Sweden.  

 

Method: The study is based on a quantitative method with a deductive approach. Based 

on previous researches a number of variables are investigated. The material is 

downloaded through secondary data collection and then exported and processed in 

Microsoft Excel. Finally the study go through with a regression analysis in the stats 

program SPSS to see how much influence the variables have on the capital structure. 

 

Results & Conclusions: The results show a negative relationship between debts and 

growth and a weak negative relationship between debts and profitability. The results 

also show a positive relationship between debts and firm size and debts and tangible 

assets while debts and age does not show any relationship at all. In three of nine 

investigated sectors, sector is a factor with a strong impact on debts. These sectors are 

industrial, consumer services and real estate.   

 

Suggestions for future research: More variables than those this study tests could be 

tested in a new study. Since the sectors shows various context and connections to debts 

it would be interesting with a study investigating which factors affect the differences 

between the sectors.  

 

Contribution of the thesis: The contribution of this study provides a greater 

knowledge and understanding of how different factors affect the choice of capital 

structure in public firms in Sweden. By examining how much influence various factors 

have on a firms choice of capital structure, it is possible to identify and predict how the 

capital structure will look like in the future in different companies and in different 

sectors. 

 

Key words: debts, growth, profitability, size, age, tangible asset, sector 

 

 

 



 
 

 
 

Begreppsdefinitioner 

 

Asymmetrisk information = När den ena parten i en transaktion har bättre information 

än den andra parten, exempelvis köpare och säljare. 

 

Skattesköld = Den skattereduktion företaget får för sin räntekostnad, ju högre 

bolagsskatt desto större blir skatteskölden. 

 

Wacc = Weighted average cost of capital på svenska översatt till företagets 

genomsnittliga kapitalkostnad. Det vill säga den sammanvägda kostnaden för företaget 

att inneha eget kapital och skulder. 

 

Formeln för Wacc:   

𝐸

𝐸 + 𝑆
× 𝐴𝑎 +

𝑆

𝐸 + 𝑆
× 𝑅 × (1 − 𝐵𝑜𝑙𝑎𝑔𝑠𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡) 

 

E = Eget Kapital 

S = Skulder 

Aa = Aktieägarnas avkastningskrav 

R = Skuldränta 
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1. Inledning 

 

I detta avsnitt ges en presentation av ämnet. Tidigare teorier och forskning presenteras 

och utmynnar i en problemdiskussion där även studiens syfte och avgränsning 

redogörs. 

 

1.1 Bakgrund 

 

En central fråga för alla företag är hur de ska finansiera sin verksamhet. Därmed leder 

frågan vidare till hur mycket eget kapital och skulder företaget ska ha. Eget kapital 

definieras enligt Drefeldt och Törning (2013) som skillnaden mellan företagets 

redovisade tillgångar och skulder. Skulder definierar Drefeldt och Törning (2013) som 

en befintlig förpliktelse som inträffar på grund av händelser som förväntas skapa ett 

utflöde av resurser som bringar ekonomiska fördelar. 

 

Kombinationen av eget kapital och skulder är det som kallas kapitalstruktur. Enligt 

aktiebolagslagen (2005:551) är ett eget kapital på 50 000 kronor ett minimikrav för 

aktiebolag. Därefter kan bolaget fritt välja hur fördelningen av eget kapital och skulder 

ska se ut. Såväl eget kapital som skulder är en kostnad för företaget att bära. 

Aktieägarna har avkastningskrav på det egna kapitalet samtidigt som företagets skulder 

medför en räntekostnad till långivarna, oftast kreditinstitut. Kapitalstrukturen kan 

därmed sägas ha en inverkan på företagets finansiella status och därmed också en 

inverkan på företagets välbefinnande.  

 

De mest kända teorierna inom ämnet kapitalstruktur är irrelevansteorin av Miller och 

Modigliani (1958), trade-off teorin av Kraus och Litzenberger (1973) samt pecking 

order teorin av Myers och Majluf (1984). Dessa teorier bygger däremot på teoretiska 

antaganden. Miller och Modigliani (1958) och (1963) med sin irrelevansteori innebär att 

värdet av ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur. Därmed kan inget företag öka 

sitt värde genom att förändra sin kapitalstruktur. Irrelevansteorin bygger på antagandet 

att vare sig skatter eller transaktionskostnader existerar. Vidare antar teorin att det råder 

symmetrisk information samt att privatpersoner och företag kan låna pengar till samma 

ränta. Miller och Modigliani (1958) och (1963) utvecklade dessa två propositioner där 

de tar hänsyn till skatter. Detta innebär att ett företags värde ökar vid belåning eftersom 

en skattesköld bildas. Detta eftersom kostnaden för företagets skulder, det vill säga 
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räntan är avdragsgill. Samtidigt kan räntekostnaden minskas ner genom bolagsskatten. 

Därmed kan en högre skuldsättning resultera i en större skattesköld som i sin tur ökar 

företagets värde. 

 

Kraus och Litzenberger (1973) och deras trade-off teori ifrågasätter delar ur Miller och 

Modiglianis irrelevansteori. De menar att företag kan öka sitt värde genom att skuldsätta 

sig upp till en viss nivå. Däremot menar de att en skuldsättning över denna nivå ger en 

motsatt effekt för företaget. Detta eftersom företaget genom en för hög skuldsättning 

blir utsatta för konkurskostnader och därmed också får ökade transaktionskostnader.  

  

Myers och Majluf (1984) med sin pecking order teori pekar ut ett hierarkiskt system för 

hur företag väljer att finansiera sig. De menar att företag i första hand använder sig av 

internt kapital. Detta eftersom det då inte existerar någon asymmetrisk information. I 

andra hand väljer företaget att finansiera sig med lån och i tredje hand genom 

nyemissioner. Myers och Majluf (1984) menar att både belåning och nyemissioner leder 

till asymmetrisk information och därmed är dessa två finansieringskällor ett sämre 

alternativ än internt kapital. Däremot menar de att mängden asymmetrisk information är 

större vid nyemissioner än vid belåning, varpå de pekar ut belåning som ett bättre 

alternativ. 

 

1.2 Problemformulering  

 

Michaelas et al. (1999) menar att allt sedan Miller och Modigliani (1958) släppte sin 

irrelevansteori har såväl forskare som finansekonomer haft olika teorier om vilka 

faktorer som har en inverkan på företagens skuldsättning och därmed också en inverkan 

på kapitalstrukturen. Lemmon och Zender (2008) och Cole (2013) menar att frågan 

gällande hur kapitalstrukturen i ett företag ska se ut är en av de mest grundläggande och 

elementära frågorna inom företagsfinansiering. 

 

Trots att det har debatterats och forskats kring kapitalstrukturer i över ett halvt sekel är 

det ännu ingen forskare som kommit fram till någon allmängiltig eller vedertagen teori 

om hur den optimala kapitalstrukturen bör se ut. Detta indikerar således att det kan 

finnas flera olika faktorer som i olika omfattning kan tänkas ha en inverkan på 

kapitalstrukturen, eftersom forskarna inte är eniga om en och samma teori. Detta i sin 

tur stöds av Michaelas et al. (1999) som beskriver hur många empiriska studier har 
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funnit att faktorerna lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder, materiella anläggningstillgångar 

och bransch är variabler som kan förklara hur kapitalstrukturen ser ut i ett företag.  

 

Vilken bransch företagen är verksamma i är en faktor som Harris och Raviv (1991) och 

Öztekin och Flannery (2012) menar är av betydelse för att förklara kapitalstrukturen. 

Företag inom samma bransch har en liknande affärsidé och därmed också en liknande 

affärsrisk vilket borde indikera att kapitalstrukturen bland företag i en viss bransch ser 

rätt lika ut. 

 

Även hur stor andel av företagens totala tillgångar som är materiella tillgångar är en 

faktor som Bradley et al. (1984) lyfter fram som en viktig variabel att undersöka. Detta 

eftersom de materiella tillgångarna är lättare att värdera än exempelvis immateriella 

tillgångar vilket gör att de materiella tillgångarna fungerar som en bra säkerhet för lån. 

Detta indikerar att företag med en stor andel materiella tillgångar också kan ha en högre 

skuldsättning. 

 

Lönsamhet och tillväxt är två andra variabler som pekats ut som starka faktorer. Chang 

et al. (2009) fann starka samband mellan dessa två variabler och skuldsättning. De 

argumenterar även för att tillväxt och lönsamhet är de viktigaste variablerna att 

undersöka för att försöka förstå och förklara kapitalstrukturen i företag. 

 

Även företagets storlek är en variabel som pekats ut som starkt kopplad till företagets 

kapitalstruktur. Smith (1977) menar att företagets storlek har en stor inverkan på 

företagets kapitalkostnad. Detta menar han beror på att kostnaden för att emittera aktier 

och räntebärande värdepapper är dyrare för små företag, vilket ger små företag starka 

incitament att välja skulder som finansieringskälla framför eget kapital. 

 

Företagets ålder är en faktor både Diamond (1989) och Chittenden et al. (1996) lyfter 

fram som en variabel som är kopplad till företagets skuldsättning. Äldre företag har haft 

fler år på sig att bygga upp ett större eget kapital samtidigt som de också har haft fler år 

på sig att amortera ner sina skulder. Detta skulle indikera att äldre företag har en lägre 

skuldsättning än yngre företag. Samtidigt har äldre företag haft mer tid på sig att bygga 

upp ett varumärke och en god relation till sina långivare. Detta i sin tur kan leda till en 

förmånligare ränta på skulderna vilket kan ge äldre företag incitament att välja skulder 

som finansieringskälla. 



 
 

4 
 

Ett problem är att tidigare forskning visat väldigt varierande resultat. Det vill säga olika 

forskare har pekat ut olika faktorer som viktiga variabler kopplade till företagets 

kapitalstruktur. En förklaring till detta kan vara att studierna har skett i olika länder 

bland olika företag. Något som även Öztekin och Flannerys (2012) studie visade, de 

undersökte kapitalstrukturen i ett trettiotal olika länder och fann stora skillnader mellan 

länderna. De fann inte bara stora skillnader i företagens kapitalstrukturer länder emellan 

utan också att kapitalstrukturen förändras olika fort i olika branscher i respektive land. 

Även Wald (1999) och Antoniou et al. (2008) som i sina studier undersökte 

kapitalstrukturen i fem olika länder fann skillnader mellan länderna. 

 

Ett annat problem som Bancel och Mitto (2004) belyser är att många studier inom 

ämnet kapitalstruktur genomförs i USA och i de stora europeiska länderna. I Sverige har 

det varit blygsamt med forskning inom ämnet kapitalstruktur. Detta gör att det är svårt 

att bedöma om en undersökning genomförd i ett annat land på utländska företag är 

replikerbar i Sverige. 

 

Därmed finns ett forskningsgap som behöver fyllas upp inom ämnet kapitalstruktur i 

svenska företag. Med utgångspunkt i att det råder brist på forskning från Sverige inom 

ämnet kapitalstruktur samt att olika studier pekar ut olika faktorer som viktiga, är det 

intressant att göra en studie på svenska företag. Det väcker ett intresse att undersöka 

vilka faktorer som har en inverkan på de svenska företagens val av kapitalstruktur.  

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som har en inverkan på 

kapitalstrukturen i svenska börsnoterade företag. 

 

1.4 Avgränsning  

 

Samtliga banker exkluderas, detta eftersom banker har en speciell finansiell struktur 

samtidigt som de till viss del omfattas av andra lagar och regler. De utvalda företagen 

kommer att undersökas för tidsperioden 2009 - 2013, någon jämförelse mellan åren görs 

inte. 
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1.5 Nyckelord  

 

skuldsättning, lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder, materiella tillgångar, bransch 
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2. Teoretisk referensram 
 

 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning inom ämnet. 

 

2.1 Miller och Modigliani proposition I utan skatter 

 

Miller och Modigliani (1958) och (1963) anses av många vara pionjärerna bakom 

teorierna om kapitalstruktur. Trots att det har gått många år sedan de lanserade 

irrelevansteorin benämns den än i dag inom finansieringsforskning. Proposition I säger 

att värdet av ett företag är oberoende av hur företaget är finansierat. Hur stor andel av 

företaget som består av eget kapital och skulder är därmed oväsentligt för företagets 

värde.  

 

När Miller och Modigliani utvecklade proposition I utgick de från en rad antaganden. 

De menar att teorin gäller under förutsättning att följande antaganden gäller. 

- Det råder symmetrisk information på marknaden. Vilket innebär att köpare, säljare, 

företag och privatpersoner har lika mycket information. 

- Det finns inga skatter, avgifter eller transaktionskostnader. 

- Företag och privatpersoner kan låna pengar till samma ränta. 

Detta leder fram till ekvationen VS = VU. 

Vs = Företag med skulder 

VU = Företag utan skulder 

Detta innebär att fördelningen mellan eget kapital och skulder är oväsentligt för 

företagets värde under förutsättning att ovanstående antaganden gäller. 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

 

Figuren illustrerar Miller och Modiglianis proposition I. Här framgår att värdet av 

företaget är lika oavsett hur fördelningen av eget kapital och skulder ser ut.  

 

Skulder Eget Kapital Eget Kapital Skulder 
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2.2 Miller och Modigliani proposition II utan skatter  

 

Miller och Modigliani (1958) och (1963) utvecklade även en till proposition som kallas 

proposition II.  I denna proposition utan skatter menar de att den förväntade 

avkastningen är positivt kopplad till företagets skuldsättning. Förklaringen till det är att 

risken ökar vid ökad skuldsättning, vilket gör att aktieägarnas avkastningskrav ökar. 

Miller och Modigliani (1958) poängterar att företagets värde inte ändras eftersom 

fördelningen av skulder och eget kapital är oväsentligt för företagets värde även i 

proposition II.   

 

Miller och Modigliani (1958) och (1963) beskriver att det uppstår en linjär funktion av 

företagets skuldsättning och aktieägarnas avkastningskrav. 

 

Formeln för den linjära funktionen är ett exempel från Hillier et al. (2013).  

 

𝑅𝐸 = 𝑅0 +
𝑆

𝐸
× (𝑅0 − 𝑅𝐿) 

 

RE = Kostnaden för eget kapital. 

R0 = Kostnaden för eget kapital i ett obelånat företag. 

E

S
 = Skuldsättningsgrad. 

RL = Kostnaden för lånat kapital. 
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Detta illustreras med ett diagram som Hillier et al. (2013) använt som exempel. 

 

Kostnad för kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 Skuldsättning 

Figur 2. 

    

Figuren visar den positiva funktionen när ett företag belånar sig. Kostnaden för eget 

kapital (RE) ökar när skulderna ökar. Detta eftersom aktieägarna ser en ökad risk och 

därmed ökar sina avkastningskrav. Figuren visar även att företagets WACC är 

oförändrad när den förväntade avkastningen (RE) stiger.  

 

2.3 Miller och Modigliani proposition I med skatter 

 

Miller och Modigliani (1958) och (1963) utvecklade dessa proposition I och proposition 

II. I dessa utvecklade proposition I och II tar de hänsyn till skatt. 

 

I proposition I med skatter menar Miller och Modigliani (1958) och (1963) att värdet av 

företaget är lika med värdet av ett obelånat företag, plus skattesatsen som är 

multiplicerad med skulderna. På detta sätt ökar företaget i värde när skatteskölden 

bildas. En skattesköld bildas eftersom det uppstår skattefördelar med lånefinansiering. 

Detta eftersom en del av låneräntan är avdragsgill då skatteskölden träder in. Det blir då 

mer lönsamt för företag att till viss del finansiera sig med skulder än att endast 

finansiera sig med eget kapital. 

 

 

R- WACC 

RE – Kostnad för eget kapital 

 
 
 

RL – Kostnad för lånat kapital 
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Nedan illustreras detta med ett exempel hämtat från Hillier et al. (2013). 

 

VS = VU + skattesats * skulder 

Detta illustreras även med ett sifferexempel: 

1000 + 0,22*400 = 1088  

VS= Värdet med skulder 

VU= Värdet utan skulder. 

 

Detta visar att värdet på företaget ökar på grund av skatteskölden. Värdet på det 

obelånade (VU) företaget är 1000. Som uppsatsen redogjort tidigare är företagets värde 

enligt Miller och Modigliani (1958) och (1963)  proposition 1 utan skatter, lika oavsett 

belåningsgrad. Som ovan illustreras i proposition I med hänsyn till skatt ökar företagets 

värde vid belåning på grund av skatteskölden. I det ovan nämnda exemplet ökar värdet 

med 88. 

 

2.4 Miller och Modigliani proposition II med skatter 

 

Miller och Modigliani (1958) och (1963) utvecklade även proposition II och tog hänsyn 

till skatter. Proposition II med skatter är en påbyggnad av proposition II utan skatter. 

Detta innebär att även denna variant av proposition II är en positiv funktion av 

skuldsättning och avkastningskrav. Då Miller och Modigliani (1958) och (1963) tog 

hänsyn till skatter ökar företagets värde vid belåning eftersom en skattesköld 

uppkommer. Denna positiva funktion kan enligt Hillier et al. (2013) skrivas som. 

 

𝑅𝐸 =  𝑅0 ×
𝑆

𝐸
× (1 − 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠)(𝑅0 − 𝑅𝐿) 
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Denna positiva funktion illustreras nedan genom ett exempel av Hillier et al. (2013).     

 

Kostnad för kapital  

 

 

 

 

 

    R- Wacc 

                                                                                                         

                                                                                               RL- Kostnad för lånat kapital     

                                                                                                         

 

                                                                                                            Skuldsättning 

Figur 3. 

 

Figuren visar hur en ökad skuldsättning minskar företagets Wacc på grund av 

skatteskölden. Detta gör att företagets värde ökar. 

 

2.5 WACC – weighted average cost of capital  

 

Miller och Modigliani (1958) och (1963) visar med sin proposition II med skatter hur 

Wacc kan förändras för företaget. Wacc står för weighted average cost of capital som på 

svenska översatt betyder den genomsnittliga kapitalkostnaden. Detta är således 

kostnaden för företaget att tillhandahålla eget kapital och skulder.  

 

Miller och Modigliani (1958) och (1963) menar att förändringar i någon av dessa 

variabler förändrar bolagets Wacc. Vidare menar de att alla företag vill ha en så låg 

Wacc som möjligt och att det kan bli problematiskt för ett företag om Wacc är för hög. 

Detta eftersom företagets investeringar måste generera en högre avkastning än Wacc för 

att investeringen ska vara lönsam. Därmed kan en allt för hög Wacc leda till att 

företaget får svårt att hitta investeringsmöjligheter. 

 

 

 

RE – Kostnad för eget kapital 
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2.6 Trade - off teorin 

 

Kraus och Litzenberger (1973) och deras trade-off teori bygger på att hitta en perfekt 

balansgång mellan eget kapital och skulder. Kraus och Litzenberger (1973) menar att 

skuldsättning upp till en viss nivå ökar företagets värde. Detta menar de i likhet med 

Miller och Modigliani (1963) beror på den skattesköld som uppstår då kostnaden för 

skulder är avdragsgill. Syftet och målet med trade-off teorin är att hitta den optimala 

kapitalstrukturen. Myers (2001) menar att trade-off teorin förespråkar en måttlig 

skuldsättningsgrad. Vidare menar han att företaget ska försöka ha en skuldsättning som 

balanserar och fångar upp skattefördelen till fullo. 

 

Kraus och Litzenberger (1973) menar att den optimala kapitalstrukturen uppnås genom 

att företaget väger skuldernas för- och nackdelar. Fördelen med skulder är att företaget 

skyddas av skatteskölden och nackdelen med skulder är att den finansiella risken ökar. 

Om företaget blir för skuldsatt kan det ge upphov till konkurskostnader, detta eftersom 

risken för företaget att gå i konkurs ökar när den finansiella risken ökar. Kraus och 

Litzenberger (1973)  menar att ökad skuldsättning endast ökar värdet av företaget upp 

till en viss nivå. Därefter kommer företagets värde att plana ut för att sedan sjunka. De 

förklarar vidare att företaget har nått den optimala kapitalstrukturen när skuldsättningen 

är så hög som möjligt utan att företagets kurva planar ut och sjunker. 

 

Företagets Värde 

 

 

 

 

    

 

 

   

 

Figur 4. 
 

Denna figur visar hur företagets värde ökar upp till en viss punkt för att sedan sjunka. 

Det är vid denna punkt som företaget uppnår sin optimala kapitalstruktur. 

 

Skuldsättning Optimal Kapitalstruktur 
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2.7 Pecking order teorin 

 

Myers och Majluf (1984) är grundarna till det som kallas pecking order teorin. Pecking 

order teorin har inte någon optimal kapitalstruktur som trade-off teorin har utan i stället 

pekar den ut ett hierarkiskt system i tre steg för hur företag väljer att finansiera sig. 

 

När Myers och Majluf (1984) utvecklade pecking order teorin utgick de från antagandet 

att det råder asymmetrisk information på marknaden samt att både ledningen och de 

potentiella investerarna är medvetna om detta. Meyers och Majluf (1984) förklarar att 

om det råder asymmetrisk information finns det risk att tillgången inte värderas korrekt, 

det vill säga att den antingen blir under eller övervärderad. 

 

Det första steget i detta hierarkiska system är finansiering med internt kapital. Myers 

och Majluf (1984) beskriver att detta innebär att företaget finansierar sig med kapital 

som redan finns i företaget. Detta kan exempelvis vara sparade vinster från tidigare år. 

Myers och Majluf (1984) menar att detta är det mest fördelaktiga 

finansieringsalternativet eftersom det genom internt kapital inte uppstår någon 

asymmetrisk information. Anledningen till att det inte uppstår någon asymmetrisk 

information är för att företaget använder sig av finansiella medel som redan finns i 

företaget. Därmed är inga långivare eller investerare inblandade. 

 

Det andra steget i Myers och Majluf (1984) hierarkiska ordning är belåning, exempelvis 

hos ett kreditinstitut. De menar däremot att detta steg är ett sämre finansieringsalternativ 

än intern finansiering eftersom det genom belåning uppstår asymmetrisk information. 

Myers och Majluf (1984) menar att den asymmetriska informationen uppstår eftersom 

företaget har mer information än kreditinstitutet. Detta leder till att 

transaktionskostnaden blir högre för företaget med denna typ av finansiering. 

 

Det tredje steget i pecking order modellen är enligt Myers och Majluf (1984) att ta in 

externt kapital i form av nyemissioner. De menar att detta är ett sämre alternativ än att 

belåna sig från ett kreditinstitut eftersom mängden asymmetrisk information här blir 

större. Detta eftersom de potentiella investerarna har en liten mängd information jämfört 

med företaget. Detta i sin tur leder till stora transaktionskostnader för företaget.    
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                                                 Intern finansiering 

 

 

                           Extern finansiering, exempelvis kreditinstitut 

 

                                              Nyemissioner 

                                 

 

Figur 5. 
 

Denna figur visar den hierarkiska ordning som pecking order teorin förespråkar. Här 

väljer företaget först att finansiera sig med internt kapital och sedan externt kapital från 

exempelvis kreditinstitut och sist av allt väljer de att finansiera sig med nyemissioner. 

 

Frank och Goyal (2003) har testat pecking order teorin empiriskt. De kom då fram till 

att det var ovanligt att företag endast använde sig av intern finansiering. Detta menar de 

beror på att det egna kapitalet oftast inte räcker till som finansieringsmedel. Helwege 

och Liang (1995) har funnit stöd i sin undersökning för att det inte finns något samband 

mellan användandet av externt finansierade medel och brist på interna medel. De såg 

däremot en tendens att företag med ett överskott av kapital i högre grad finansierade sig 

med internt kapital. Helwege och Liang (1995) menar även att de funnit att pecking 

order teorin inte följdes av företag i någon högre grad. Detta till skillnad från Bharath et 

al. (2009) som undersökte om den asymmetriska informationen som pecking order 

teorin bygger på har någon inverkan på företagens val av kapitalstruktur. De fann att 

överväganden om den asymmetriska informationen var av stor betydelse för företag i 

sitt val av kapitalstruktur. 

 

2.8 Skillnader och likheter mellan pecking order- och trade-off teorin 

 

Fama och French (2002) menar att trade- off teorin och pecking order teorin delar flera 

antaganden. Bland annat att lönsamma företag har högre utdelningar och att företag som 

kommer att göra mycket investeringar även kommer sänka sina utdelningar. I dessa 

avseenden är det ingen större konflikt mellan dessa två teorier. Däremot är det en stor 

 



 
 

14 
 

konflikt mellan dessa två teorier vad gäller synen på skulder. Trade off teorin drar 

slutsatsen att lönsamma företag har mer skulder än mindre lönsamma företag medan 

pecking order teorin drar slutsatsen att lönsamma företag har mindre skulder eftersom 

de föredrar att finansiera sig med internt kapital.  

 

2.9 Lönsamhet 

 

Chang et al. (2009) pekar ut lönsamhet som en av de viktigaste variablerna att 

undersöka för att försöka förstå och förklara val av kapitalstruktur i företag. Vidare fann 

de i sin undersökning ett negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet. Detta 

stöds av Titman och Wessels (1988) som menar att lönsamma företag ofta använder sin 

vinst till att amortera ner sina skulder. Därmed är lönsamhet något som minskar ett 

företags skuldsättning. 

 

Flera andra studier har kommit fram till samma slutsats, det vill säga att lönsamhet är 

något som minskar skuldsättningen och att sambandet mellan dessa två variabler är 

negativt. Heshmati (2001) och Psillaki och Daskalakis (2009) upptäckte ett negativt 

samband mellan skuldsättning och lönsamhet i sina studier. Frank och Goyal (2009) 

vars studie genomfördes på amerikanska företag mellan åren 1950-2003 fann även de 

att lönsamma företag tenderade att ha en lägre skuldsättning än mindre lönsamma 

företag. Booth et al. (2001) studerade och jämförde kapitalstrukturen i industri och 

utvecklingsländer och fann att lönsamma företag hade en lägre skuldsättning oberoende 

av vilket land företaget var verksamt i. 

 

Även om flera studier har pekat ut ett negativt samband mellan variablerna 

skuldsättning och lönsamhet finns det även forskning som inte stöder detta. Kraus och 

Litzenberger (1973) och trade-off teorin menar snarare på motsatsen, liksom Jensen 

(1986) som menar att lönsamhet är en faktor som gör företag mer riskbenägna och att 

lönsamma företag därmed är mer villiga att öka sin skuldsättning i syfte att uppnå en 

hävstångseffekt. Jensen (1986) menar därmed att det borde finnas ett positivt samband 

mellan skuldsättning och lönsamhet. 

 

Jordan et al. (1998) testade ett flertal olika hypoteser i sin studie varav en av 

hypoteserna var att lönsamma företag skulle ha en lägre skuldsättning än mindre 

lönsamma företag. Denna hypotes kom sedan att förkastas starkt av Jordan et al. (1998). 
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2.10 Tillväxt 

 

Chang et al. (2009) pekar ut tillväxt som den variabel som har störst inverkan på 

företagens val av kapitalstruktur, något som till viss del stöds av Chittenden et al. 

(1996) som fann att tillväxt var en variabel som hade inverkan på val av kapitalstruktur i 

mindre företag. 

 

Myers (1977) argumenterar för att företag med stora tillväxtmöjligheter bör vara mindre 

skuldsatta för att undvika en konflikt mellan aktieägare och långivare. Detta stöds av 

Kim och Sorensen (1986) som menar att företag med hög tillväxt tenderar att ha en 

lägre skuldsättning. Ett flertal andra forskare har i sina undersökningar funnit ett 

negativt samband mellan variablerna skuldsättning och lönsamhet bland annat Smith 

och Watts (1992), Heshmati (2001) och Chang et al. (2009). 

 

Wald (1999) undersökte kapitalstrukturen i fem olika länder och fann även han detta 

negativa samband mellan tillväxt och skuldsättning för företag i USA men däremot inte 

för företag i Frankrike, England, Tyskland och Japan. Enligt Wald (1999) kan detta bero 

på att konflikten mellan aktieägare och långivare i USA kan vara större än i de andra 

länderna samtidigt som riskkapital kan vara ett billigare alternativ i USA. 

 

Ett flertal andra studier har istället pekat ut ett positivt samband mellan variablerna 

skuldsättning och tillväxt. Harris och Raviv (1991), Michaelas et al. (1999) och Hall et 

al. (2004) menar att skuldsättningen tenderar att öka i ett företag om företaget har goda 

tillväxtmöjligheter. Detta stöds även av Frank och Goyal (2003) som menar att det kan 

vara svårt för företag att uppnå tillväxt utan att öka sina skulder eftersom de interna 

medlen inte alltid räcker till som finansieringskälla. 

 

Sogorb-Mira (2005) fann att små och medelstora företag med stora tillväxtmöjligheter 

tenderade att använda sig av mer långfristiga skulder i jämförelse med små och 

medelstora företag med mindre tillväxtmöjligheter. Jordan et al. (1998) och Psillaki och 

Daskalakis (2009) fann inget samband alls mellan variablerna skuldsättning och tillväxt, 

vilket indikerar att tillväxt är en variabel som inte alls kan förklara ett företags 

skuldsättning.  
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2.11 Storlek 

 

Holmes och Kent (1991) pekar ut ett positivt samband mellan variablerna skuldsättning 

och storlek, detta menar de beror på att kostnaden för att låna kapital är lägre för stora 

företag. Orsaken anser de vara att långivarna ser en mindre risk i större företag och 

därmed är långivarna mer villiga att låna ut kapital till stora företag. Holmes och Kent 

(1991) argumenterar vidare för att små företag därför tvingas tillämpa Myers och 

Majlufs (1984) pecking order teori. Det vill säga att de små företagen i första hand 

tvingas välja de interna medlen som finansieringskälla. Att mindre företag följer 

pecking order teorin mer än större företag och därmed föredrar interna medel som 

finansieringskälla före skulder är något som även stöds av Jordan et al. (1998) och 

Sogorb-Mira (2005).  

 

Wald (1999) fann inget samband mellan variablerna skuldsättning och storlek för 

företag i Tyskland och Frankrike. Däremot fann han ett positivt samband mellan 

variabeln skuldsättning och storlek för företag i England, Japan och USA. Det vill säga 

att större företag tenderade att ha en högre skuldsättning än mindre företag. Även Cassar 

och Holmes (2003) som undersökte företag i Australien fann ett positivt samband 

mellan variablerna storlek och långfristiga skulder liksom Esperanca et al. (2003), Hall 

et al. (2004) och Frank och Goyal (2009). 

 

Flera studier har även pekat ut ett negativt samband mellan variablerna skuldsättning 

och storlek. Titman och Wessels (1988), Chittenden et al. (1996) och Michaelas et al. 

(1999) fann detta negativa samband, det vill säga att större företag tenderade att ha en 

lägre skuldsättning. Kim och Sorensen (1986) fann inget samband alls mellan 

variablerna skuldsättning och storlek och menar därmed att ett företags skuldsättning 

inte alls kan förklaras av dess storlek. 

 

2.12 Ålder 

 

Enligt Diamond (1989) har äldre företag ett bättre rykte och därmed också en högre 

kreditvärdighet. Detta menar han kan leda till att de äldre företagen har lättare att bli 

beviljade lån och även att de kan ha möjlighet att låna till en mer förmånlig ränta. Detta 

i sin tur stöds av Petersen och Rajan (1994) som i sin studie fann att äldre företag hade 

en högre skuldsättning, något som även de menar kan förklaras av att äldre företag har 
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bättre rykte. Även Hall et al. (2004) drar samma slutsats från sin studie där ett positivt 

samband mellan långfristiga skulder och ålder upptäcktes. 

 

Ett flertal studier har däremot funnit det motsatta. Esperanca et al. (2003), Bhaird och 

Lucy (2010) och Cole (2013) upptäckte ett negativt samband mellan ålder och såväl 

lång- som kortfristiga skulder. Det vill säga att yngre företag tenderade att ha en högre 

skuldsättning. Detta stöds även av Chittenden et al. (1996) som upptäckte att äldre 

företag hade mindre långfristiga skulder än yngre företag. Detta menar de kan förklaras 

av att yngre företag inte har hunnit bygga upp lika mycket internt kapital i form av 

tidigare årsvinster. Chittenden et al. (1996) fann även att mindre och yngre företag hade 

proportionellt mer kortfristiga skulder än äldre företag något de menar kan bero på att 

yngre företag kan ha svårare att bli beviljade långfristiga skulder. 

 

Även Frank och Goyal (2003) fann ett negativt samband mellan variablerna 

skuldsättning och ålder då de fann att äldre och större företag tenderade att följa pecking 

order teorin mer än yngre och mindre företag. Detta menar de är en paradoxal företeelse 

då de menar att de företag som riskerar att få höga kostnader på grund av den 

asymmetriska informationen som råder på marknaden, är de företag som borde ha de 

starkaste incitamenten att följa pecking order teorin. Dessa företag borde enligt Frank 

och Goyal (2003) vara yngre och mindre företag och inte äldre och större företag vilket 

resultatet i deras studie visade.   

 

2.13 Materiella tillgångar 

 

Flera studier har pekat ut materiella tillgångar som en variabel kopplad till företagens 

kapitalstruktur. Detta då materiella tillgångar kan vara en faktor som påverkar 

företagens affärsrisk. Kale et al. (1991) menar att ett företags affärsrisk är en faktor som 

påverkar valet av kapitalstruktur och att företag med en högre affärsrisk har en lägre 

skuldsättning. Bradley et al. (1984) menar att företag med mycket materiella tillgångar 

bör vara mer belånade än företag med mycket immateriella tillgångar eftersom de 

materiella tillgångarna fungerar som en bra säkerhet för lånen.  

 

Antoniou et al. (2008) fann ett positivt samband mellan variablerna skuldsättning och 

materiella tillgångar i sin studie avseende företag i USA, Storbritannien, Tyskland, 

Frankrike och Japan. Något som även stöds av Frank och Goyal (2009) som fann att 
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företag med mycket materiella tillgångar tenderade att ha en hög skuldsättning. Detta 

beror enligt Frank och Goyal (2009) på att det är enklare för kreditgivare att värdera 

materiella tillgångar än att värdera immateriella tillgångar, vilket i sin tur medför att 

företag med mycket materiella tillgångar kan ha lättare att bli beviljade stora lån något 

som även beskrivs av Myers och Majluf (1984).  

 

 

2.14 Bransch 

 

Öztekin och Flannery (2012) studerade förändringar i företagens kapitalstrukturer i 37 

olika länder och de menar att miljö och traditioner inom en viss bransch är något som 

påverkar företagens val av kapitalstruktur. Vidare betonar de att förändringar i 

kapitalstrukturer sker olika snabbt i olika länder. Även Harris och Raviv (1991) menar 

att kapitalstrukturen i företag kan förklaras av i vilken bransch företagen är verksamma 

i. Detta eftersom de menar att företag inom en och samma bransch tenderar att följa 

samma riktning i valet av kapitalstruktur. 

  

Antoniou et al. (2008) som studerat och jämfört de marknadsinriktade ekonomierna 

USA och Storbritannien samt de bankorienterade ekonomierna Frankrike, Tyskland och 

Japan fann att kapitalstrukturen i företag till stor del påverkas av i vilket land företaget 

är verksamt i. Vidare menar Antoniou et al. (2008) att det därmed inte bara är 

företagens egna egenskaper som kan förklara dess kapitalstruktur.  

 

Lemmon och Zender (2008) fann att företagens kapitalstruktur tenderar att förändras 

väldigt lite över tid. Framförallt menar de att företag som har en signifikant hög eller låg 

skuldsättning kan bibehålla ungefär samma kapitalstruktur i upp till tjugo år.  

 

Hull (1999) menar att företag inom industribranschen tenderar att välja en 

kapitalstruktur som är i medianen för branschen och att industriföretagen undviker att 

välja en kapitalstruktur som avviker allt för mycket från industribranschens median, 

något som till viss del även bekräftas av Cole (2013). Frank och Goyal (2009) fann att 

företag inom industribranschen, där företag som ligger inom medianen för 

skuldsättningen tenderar att ha en hög skuldsättning jämfört med företag i andra 

branscher. 
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2.15 A priori-modell 

 

 

Modellen nedan är en a priori-modell. Denna modell sammanfattar att ålder, materiella 

tillgångar, tillväxt, lönsamhet, bransch och storlek är faktorer som tidigare forskning 

visar har en inverkan på företagens skuldsättning.  

 
 
 
 

 
 

 
Figur 6 illustrerar de olika faktorer som tidigare forskning menar påverkar företagens 

kapitalstruktur. 
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3. Metod 
 

I detta kapitel redogörs för vilken metod som används i studien samt för hanteringen av 

det insamlade materialet. I detta kapitel diskuteras även huruvida uppsatsen uppfyller 

vissa särskilda kvalitetskrav. 

 

3.1 Forskningstradition och val av metod  

 

Denna studie bygger på en kvantitativ metod eftersom studien omfattar en stor mängd 

numerisk data från 226 företag under en tidsperiod på fem år. Bryman och Bell (2013) 

beskriver hur kvantitativ forskning handlar om insamling av numerisk data och att 

relationen mellan teori och forskning är av deduktivt slag. Den kvantitativa 

forskningsstrategin intar även ett objektivt synsätt. Vidare menar de att kvantitativ 

forskning har likheter med det naturvetenskapliga synsättet och positivismen. Bryman 

och Bell (2013) beskriver även hur den kvantitativa forskningsstrategin har en större 

inriktning på siffror än på ord till skillnad från den kvalitativa forskningsstrategin. 

 

En kvantitativ metod är att föredra framför en kvalitativ metod då det insamlade 

materialet ska bearbetas, mätas och analyseras. Detta kan motiveras med att studien 

bygger på att samla in och kvantifiera en stor mängd numerisk data, där studiens 

huvudfokus är olika siffror och mått. Studien kräver att det insamlade materialet 

sorteras och bearbetas för att det sedan ska gå att genomföra en regressionsanalys. 

Denna studie faller därmed inom den positivistiska vetenskapstraditionen. Bryman och 

Bell (2013) menar att positivismens hörnstenar är att ha en objektiv syn samt att 

undersökningen vanligen grundar sig på mätbara variabler.  
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3.2 Forskningsansats  

 

Denna studie bygger på en deduktiv forskningsansats. Enligt Bryman och Bell (2013) är 

en deduktiv forskningsansats vanligast att använda sig av vid en kvantitativ studie. De 

menar även att den deduktiva forskningsansatsen har sin utgångspunkt i teorin och med 

utgångspunkt från den utvecklar hypoteser. Detta till skillnad från en induktiv 

forskningsansats som Bryman och Bell (2013) menar bygger på att först samla in empiri 

för att sedan generera teorier. En deduktiv forskningsansats anses nödvändig för 

studiens syfte. Det är i denna studie viktigt att först utgå från tidigare teorier och 

forskning inom ämnet kapitalstruktur för att sedan baserat på dessa teorier och 

forskning välja ut lämpliga variabler att mäta och analysera. 

 

3.3 Mätning av variabler 

 

Enligt Bryman och Bell (2013) måste ett begrepp kunna mätas om det ska kunna 

användas i en kvantitativ undersökning, begreppet kan sedan anta formen beroende eller 

oberoende variabel. Bryman och Bell (2013) lyfter även fram tre starka skäl till varför 

mätningar bör göras i kvantitativa undersökningar.  

 

1. Små och minimala skillnader kan beskrivas. 

2. Det ger en konsekvent måttstock för att mäta skillnader. 

3. Det går att göra mer exakta skattningar och beräkningar. 

 

De variabler som studien mäter baseras på tidigare forskning och teorier. Skuldkvot är 

den beroende variabeln, detta eftersom skuldkvot är ett mått på hur kapitalstrukturen i 

ett företag ser ut. De oberoende variablerna som studien testar mot skuldkvoten är 

lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder, materiella tillgångar och bransch. 
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3.3.1 Variabel skuldkvot 

 

Skuldkvot beräknas som (1 – soliditeten). Skuldkvot kan också beräknas som (skulder/ 

totala tillgångar). Måttet skuldkvot anger i procent hur stor del av företaget som är 

finansierat med skulder, där 0% innebär att företaget inte har några skulder alls och 

100% innebär att företaget är helt och hållet finansierat med skulder.  

 

3.3.2 Variabel lönsamhet 

 

Lönsamhet definieras som avkastning på totalt kapital. Avkastning på totalt kapital 

beräknas som (rörelseresultat + finansiella intäkter)/balansomslutningen. Avkastning på 

totalt kapital visar därmed företagets effektivitet oberoende av hur företaget är 

finansierat, det vill säga oberoende av hur fördelningen eget kapital och skulder ser ut i 

företaget. 

 

3.3.3 Variabel tillväxt  

 

Tillväxt definieras som (omsättning år 2–omsättning år 1/omsättning år 1). Ett flertal 

företag visar extremvärden under vissa år. Dessa extremvärden kan därför leda till att 

det blir ett snedvridet resultat i regressionsanalysen. Detta hanteras genom att räkna ut 

den genomsnittliga tillväxten under tidsperioden 2009 - 2013 för respektive företag. 

Den genomsnittliga tillväxten används sedan som tillväxt för varje år. 

 

3.3.4 Variabel storlek 

Företagens storlek kan definieras på flera olika sätt. Det kan beräknas utifrån företagens 

omsättning, börsvärde, antal anställda eller utifrån företagens totala tillgångar. I denna 

studie definieras företagens storlek utifrån omsättning.  
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3.3.5 Variabel ålder 

 

Företagens ålder definieras efter när företagen är grundade och således inte när företagen 

registrerades som aktiebolag eller när företagen börsintroducerades. 

 

Dessa uppgifter hämtas från respektive företags hemsida. De flesta företag har den 

informationen på sin hemsida, men i de fall där den inte finns på företagets hemsida 

kontaktas företaget på telefon för att få fram uppgifterna.  

 

I de fall där två företag har genomgått en sammanslagning, räknas en snittålder ut för 

dessa två företag. Ett exempel är AstraZeneca som genomgick en fusion år 1999. 

Författarna väljer då att definiera företagets ålder utifrån snittåldern på de två företag som 

genomgick fusionen. Astra grundades 1913 och Zeneca 1926. Astra Zenecas ålder 

definieras då som att det är grundat 1920. Detta eftersom det blir väldigt missvisande om 

åldern på företaget baseras på det år då företaget genomgick en fusion. I AstrasZenecas 

fall skulle det i så fall innebära att företaget klassades som ungt även fast företaget har 

anor långt bak i tiden och därmed också har haft god tid på sig att bygga upp ett starkt 

varumärke och ett stort kapital. 

 

I studien ingår även ett flertal företag som är långt över 100 år gamla. Dessa företag 

avrundas ner till 100 år. Detta eftersom det finns en risk att resultatet i regressionsanalysen 

kan bli snedvridet. Syftet med att undersöka företagens ålder är att se om skuldsättningen 

påverkas av huruvida företaget är ungt eller gammalt. Därmed är det inte relevant 

huruvida företaget är exempelvis 100 eller 150 år gammalt.  

 

3.3.6 Variabel materiella tillgångar 

 

Enligt FAR akademi (2014 BFNAR 2001:3) är materiella tillgångar fysiska tillgångar 

som är avsedda att stadigvarande nyttjas i verksamheten. Materiella tillgångar är därmed 

exempelvis skog, mark, fastigheter, byggnader och maskiner. I studien undersöks hur 

stor andel av företagens totala tillgångar som är materiella tillgångar. Detta beräknas 

genom att dividera företagens materiella tillgångar med totala tillgångar. Därmed erhålls 

ett mått mellan 0 och 1, där 0 innebär att företaget inte har några materiella tillgångar 

alls och 1 innebär att samtliga tillgångar är materiella tillgångar. 
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3.3.7 Variabel bransch 

 

I studien delas företagen upp i 9 olika branscher. Branscherna är till stor del indelade efter 

Stockholmsbörsens http://www.nasdaqomxnordic.com/ indelning. Några få förändringar 

i denna uppdelning görs. Branschen material delas upp i två delar där skog- och 

pappersföretagen bildar en egen bransch. Råvaruföretagen som ingår i branschen material 

sätts samman med olja- och gasföretagen och bildar branschen råvaror. I branschen 

telecom finns endast en handfull skara företag, dessa sätts samman med 

teknologiföretagen. Branschen finans delas upp i två delar med en bransch för 

fastighetsbolag och en bransch för investment- och finansbolag. 

 

3.4 Hantering av insamlat material 

 

Företagens nyckeltal hämtas från respektive årsredovisning i databasen Retriever. Det 

insamlade materialet exporteras sedan till Microsoft Excel. I några företag saknas vissa 

relevanta uppgifter och i några företag hittas uppenbara felaktigheter. Därför 

kompletteras dessa uppgifter med data från Stockholmsbörsens hemsida 

http://www.nasdaqomxnordic.com/ samt från http://www.allabolag.se/. 

 

De flesta företag väljer att redovisa i svenska kronor, men några företag väljer att redovisa 

i euro. Detta korrigeras genom att gå in på http://www.valuta.se/ för att omräkna detta till 

svenska kronor baserat på valutakursen den 31 december för det året som 

årsredovisningen gäller. 

 

Eftersom det insamlade materialet omfattar en stor mängd numerisk data som 

sammanställs, finns det risk för feltryck och felberäkningar i Excel. Därför genomförs 

regelbundna stickprov för att kontinuerligt kontrollera att uppgifterna är korrekta. 

 

3.5 Kodning av branscher 

 

Branscherna kodas med hjälp av dummyvariabler. Körner och Wahlgren (2000) beskriver 

hur en dummyvariabel är en variabel som endast kan anta värdet 0 eller 1. En 

dummyvariabel är därför användbar för att urskilja en specifik grupp utifrån en stor 

mängd numerisk data. Eftersom det finns 9 olika branscher används 9 olika kolumner 

bredvid respektive företag i Excel där varje kolumn representerar en bransch. Alla företag 

som hör till en viss bransch blir tilldelade siffran 1 och alla företag som inte tillhör 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.allabolag.se/
http://www.valuta.se/
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branschen blir tilldelade siffran 0. Siffrorna 0 och 1 placeras sedan ut i samtliga 9 

kolumner. Denna metod används eftersom Excel-filen sedan exporteras till 

statistikprogrammet SPSS där regressionsanalysen sker. SPSS kan då med hjälp av 

dummyvariablerna identifiera vilka företag som hör till respektive bransch.  

 

3.6 Hantering av extremvärden och exkludering av företag 

 

Företag som fler gånger än ett år redovisar en skuldkvot över 94% vilket motsvarar en 

skuldsättningsgrad över 15 exkluderas. Detta eftersom skuldkvot är den beroende 

variabeln i regressionsanalysen och därför är den är mer känslig för extremvärden än de 

oberoende variablerna. Företag exkluderas helt och hållet i studien om relevanta uppgifter 

saknas i retriever och där dessa uppgifter heller inte går att finna hos någon tillförlitlig 

källa. Totalt exkluderas 30 företag. 

 

3.7 Mått på kvalitet 

 

För att försäkra att studien håller en god kvalité används reliabilitet och validitet som 

mått på kvalité. Bryman och Bell (2013) menar att reliabilitet och validitet lämpar sig 

bra som kvalitetsmått vid en kvantitativ studie. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver vidare hur reliabilitet handlar om följdriktigheten, 

överrensstämmelsen och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. Samt att reliabilitet 

handlar om mätningarnas pålitlighet. Det vill säga om mätningarnas resultat skulle bli 

detsamma om de genomfördes på nytt. Författarna anser att denna studie har en god 

reliabilitet. Det vill säga resultatet i denna studie skulle bli detsamma om studien 

genomfördes på nytt. Detta förutsatt att det numeriska datamaterialet hämtas från 

samma databaser som används i studien samt att en ny undersökning genomförs med 

samma metod på samma företag.  

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att validitet handlar om huruvida de indikatorer som 

väljs ut för att mätas verkligen mäter det begrepp som ska mätas. Vidare menar de att 

validitet handlar om huruvida slutsatserna från undersökningen hänger ihop. Författarna 

anser att även validiteten i denna studie är god. Skuldkvot som är den beroende 



 
 

26 
 

variabeln är ett mått på hur stor andel av företaget som är finansierat med skulder. 

Därmed är skuldkvot ett mått som talar om hur kapitalstrukturen i ett företag ser ut. De 

oberoende variablerna lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder, materiella tillgångar och 

bransch har i flera tidigare studier pekats ut som viktiga faktorer för att förklara 

kapitalstrukturen i företag. Genom regressionsanalysen blir det möjligt att mäta om 

variationen i den beroende variabeln kan förklaras av variationerna i de oberoende 

variablerna.  

 

3.8 Insamling av data - sekundärdata 

 

I denna studie samlas data i första hand in från databasen Retriever, i de fall där 

uppgifter saknas och behöver kompletteras hämtas uppgifter från Stockholmsbörsens 

hemsida http://www.nasdaqomxnordic.com/ samt från http://www.allabolag.se/. Det 

material som används i denna studie är sekundärdata, då färdigt insamlat material 

hämtas direkt från en databas. Bryman och Bell (2013) förklarar att en sekundäranalys 

av data bygger på att data som sammanställts av någon annan än författarna samlas in 

och analyseras.   

 

3.9 Korrelationsanalys 

 

De Vaux et al. (2014) beskriver hur en korrelationsanalys genomförs i syfte att ta reda 

på om två variabler uppvisar ett samband. Måtten i korrelationsanalysen är mellan +1 

och -1. Där +1 är ett perfekt positivt samband, -1 ett perfekt negativt samband och 0 

innebär att det inte finns något samband alls mellan variablerna.  

 

I denna studie genomförs två stycken olika korrelationsanalyser med samtliga 

oberoende variabler. Detta för att undersöka om de oberoende variablerna är korrelerade 

med varandra. Om de oberoende variablerna är starkt korrelerade med varandra finns 

det en risk att det blir ett överdrivet resultat i den multipla regressionen. Ett Pearson`s r 

test genomförs först och sedan ett Spearman`s rho test. Enligt Bryman och Bell (2013) 

är Pearson`s r ett test som är lämpligt att använda vid undersökning av relationer mellan 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.allabolag.se/
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intervall och kvotvariabler. Detta test genomförs på de oberoende variablerna, 

lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder och materiella tillgångar. 

 

Eftersom det i ett Pearson`s r test inte är möjligt att inkludera dummyvariabler vilket 

den oberoende variabeln bransch innehåller, genomförs även ett Spearman`s rho test där 

även variabeln bransch finns med. Bryman och Bell (2013) beskriver att ett Spearman`s 

rho test kan användas då den ena variabeln är på ordinalnivå och den andra variabeln är 

på intervall-/kvotnivå. I Spearman`s rho testet kan då ordinalvariabeln bransch testas 

mot intervall och kvotvariablerna lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder och materiella 

tillgångar.   

 

𝑃 =  
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

√𝑉𝑎𝑟(𝑋) × 𝑉𝑎𝑟(𝑦)
 

Ovan anges formeln för korrelationen. Kovarians mellan x och y dividerat med roten ur 

variansen av x multiplicerat med y (Körner och Wahlgren 2000). 

 

3.10 Regressionsanalys 

 

I studien genomförs en regressionsanalys. De Veaux et al. (2014) beskriver att en 

regressionsanalys görs i syfte att undersöka om den beroende variabeln påverkas av den 

oberoende variabeln. I en regressionsanalys går det därmed att se hur mycket av 

variationen i den beroende variabeln som beror på variationen i den oberoende 

variabeln. Detta till skillnad från en korrelationsanalys där endast ett positivt eller 

negativt samband kan påvisas. Därmed går det inte i en korrelationsanalys att bedöma 

vilken av variablerna som är den som påverkar. 

 

I studien genomförs en multipel regressionsanalys. Körner och Wahlgren (2000) menar 

att i en multipel regressionsanalys är det möjligt att analysera variationen i den beroende 

variabeln med hjälp av flera stycken oberoende variabler. I denna studie är den 

beroende variabeln skuldkvot och de oberoende variablerna lönsamhet, tillväxt, storlek, 

ålder, materiella tillgångar och bransch. 
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Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 

Formeln för multipel linjär regression. Y är den beroende variabeln, a är det värde den 

beroende variabeln y antar i genomsnitt när de förklarande variablerna x1, x2, x3 m.fl är 

lika med 0. Värdet b visar hur mycket y förändras i genomsnitt när x ökar med en enhet 

och de andra förklarande variablerna är konstanta (Körner och Wahlgren 2000). 

 

3.11 Multikollinearitet 

 

Körner och Wahlgren (2005) beskriver hur det kan uppstå ett problem i en multipel 

regressionsanalys, detta genom ett skensamband mellan variablerna. Detta skensamband 

kan uppstå om det finns en stark korrelation mellan de oberoende förklarande 

variablerna. Detta menar Körner och Wahlgren (2005) kan leda till att 

regressionsanalysens resultat blir snedvridet. De menar vidare att problemet med att de 

oberoende variablerna påverkar varandra kallas multikollinearitet. Ett sätt att lösa detta 

problem är att genomföra korrelationsanalyser för att undersöka korrelationen mellan de 

oberoende variablerna. Om det finns en stark korrelation mellan de oberoende 

variablerna kan det bli nödvändigt med separata körningar i regressionsanalysen, där de 

oberoende variabler som är starkt korrelerade med varandra inte är med i samma 

körning.  

 

3.12 Källkritik 

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att det är viktigt att kritiskt granska de källor som 

används. De menar vidare att det är viktigt att kritisk granska material som har 

producerats och tolkats av någon annan. De artiklar som används anses tillförlitliga då 

flertalet av dessa är publicerade i välkända tidskrifter som bland annat Journal of 

Finance, Journal of Financial Economics och Journal of Financial and Quantiative 

Analysis. 

 

Den sekundärdata som används bedöms som tillförlitlig då den hämtas från databasen 

Retriever samt från Stockholmsbörsens hemsida http://www.nasdaqomxnordic.com/ 

och från http://www.allabolag.se/. Databasen Retriever anses som tillförlitlig då denna 

används av flera högskolor och universitet runt om i landet. Även Stockholmsbörsens 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.allabolag.se/
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hemsida http://www.nasdaqomxnordic.com/ och http://www.allabolag.se/ anses som 

tillförlitliga källor då den förstnämnda är en stor marknadsplats för värdepappershandel 

och den sistnämnda är en förmedlingstjänst som visar information hämtat från 

bolagsverket, skatteverket och statistiska centralbyrån. De olika mått och nyckeltal som 

publiceras i dessa databaser baseras på årsredovisningar och dessa har i sin tur godkänts 

av revisorer. Det insamlade datamaterialet anses därför vara tillförlitligt. 

 

3.13 Metodkritik 

 

Eriksson och Hultman (2014) menar att ett av de viktigaste kriterierna för val av metod 

är att ge en tillförlitlig och rättvis bild av det som undersöks. Vidare menar de att den 

valda metoden måste granskas kritiskt då den både ger förutsättningar och 

begränsningar för datainsamlingen. I regressionsanalysen undersöks om förändringar i 

den beroende variabeln skuldkvot kan förklaras av förändringar i de oberoende 

variablerna tillväxt, lönsamhet, storlek, ålder, materiella tillgångar och bransch. 

Regressionsanalysen genomförs med samtliga oberoende variabler samtidigt. Det kan 

således finnas en korrelation mellan de oberoende variablerna som påverkar utfallet i 

regressionsanalysen. Vidare kan definitionen av de utvalda variablerna definieras på 

olika sätt. Storlek definieras efter företagens omsättning och lönsamhet efter avkastning 

på totalt kapital. Storlek och lönsamhet kan även definieras på flera andra sätt. Studien 

följer till stor del branschindelningen som finns på Stockholmsbörsen, men några 

branscher har slagits samman. Även detta är något som kan ha en inverkan på utfallet i 

regressionsanalysen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.allabolag.se/
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4. Empiri  
 

I detta kapitel presenteras det insamlade datamaterialet samt resultat från korrelations- 

och regressionsanalysen. 

 

4.1  Antal företag och genomsnittlig skuldkvot 
 

 

Diagram 1. 

 

Diagrammet ovan visar antalet företag som ingår i studien samt branschindelningen. 
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    Diagram 2. 

 

Diagrammet ovan visar den genomsnittliga skuldkvoten i procent för respektive bransch 

under åren 2009-2013.  
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4.2 Resultat från Pearson’s r test 

Correlations 

 

 Lönsamhet Tillväxt Storlek Ålder 

Materiella 

Tillgångar 

Lönsamhet Pearson Correlation 1 -,032 ,087** ,147** ,040 

Sig. (2-tailed)  ,277 ,004 ,000 ,178 

N 1130 1130 1130 1130 1130 

Tillväxt Pearson Correlation -,032 1 -,061* -,137** ,051 

Sig. (2-tailed) ,277  ,041 ,000 ,084 

N 1130 1130 1130 1130 1130 

Storlek Pearson Correlation ,087** -,061* 1 ,319** -,013 

Sig. (2-tailed) ,004 ,041  ,000 ,657 

N 1130 1130 1130 1130 1130 

Ålder Pearson Correlation ,147** -,137** ,319** 1 ,076* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,011 

N 1130 1130 1130 1130 1130 

Materiella Tillgångar Pearson Correlation ,040 ,051 -,013 ,076* 1 

Sig. (2-tailed) ,178 ,084 ,657 ,011  

N 1130 1130 1130 1130 1130 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Tabell 1. 

 

Tabell 1 visar resultaten från Pearson’s r testet. Den översta siffran i kolumnen visar 

korrelationen mellan två variabler. Korrelationen kan anta ett värde mellan 1 och -1, där 

1 visar ett perfekt positivt samband, -1 visar ett perfekt negativt samband och är 

korrelationen 0 innebär det att variablerna inte har något samband alls. Siffran i mitten 

av varje kolumn visar signifikansnivån, ju lägre signifikansnivå desto mer tillförlitligt 

kan testet antas vara. Siffran 1130 som står längst ner i varje kolumn visar antalet 

företag. Eftersom undersökningen omfattar 226 företag under en femårsperiod blir N 

lika med 1130. Överlag verkar inte de oberoende variablerna visa särskilt stark 

korrelation med varandra, den högsta korrelationen är mellan variablerna storlek och 

ålder som har en positiv korrelation på 0,319.  
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4.3 Resultat från Spearman’s rho test 

 

Nedan presenteras resultaten från Spearman’s rho testet. De variabler som presenteras är 

de variabler som uppvisar en korrelation över 0,20. Detta oberoende av positiv eller 

negativ korrelation.  

 

Oberoende variabel Oberoende variabel Korrelation 

Fastigheter Materiella Tillgångar +0,389 

Telecom och Teknologi Materiella Tillgångar -0,289 

Sjukvård och Medicin Storlek -0,280 

Industri Telecom och Teknologi -0,266 

Industri Sjukvård och Medicin -0,252 

Industri Ålder + 0,249 

Råvaror Materiella Tillgångar +0,239 

Industri Konsumenttjänster -0,231 

Sjukvård och Medicin Ålder -0,229 

Industri Konsumtionsvaror -0,221 

 

Tabell 2. 

 

Tabell 2 visar korrelationen mellan de oberoende variablerna. Skillnaden mot Pearson’s 

r test är att korrelationen kan mätas med ordinalvariabler, vilket bransch är eftersom de 

är kodade med dummyvariabler. Korrelationerna är relativt rimliga, inte minst den 

positiva korrelationen mellan branschen fastigheter och materiella tillgångar likväl som 

den negativa korrelationen som branschen telecom och teknologi visar upp tillsammans 

med materiella tillgångar. 

 

Eftersom fastigheter ingår i materiella tillgångar är det väntat att det finns en positiv 

korrelation mellan branschen fastigheter och materiella tillgångar. Likväl är det väntat 

att branschen telecom och teknologi visar en negativ korrelation med materiella 

tillgångar, detta eftersom telecom och teknologi är en bransch som rimligtvis borde ha 

mindre materiella tillgångar och desto mer immateriella tillgångar i form av exempelvis 

patent och licensrättigheter.  

 

4.4 Sammanfattning av korrelationsanalyserna 

 

Om ett flertal av de oberoende variablerna är starkt korrelerade med varandra kan det bli 

ett missvisande resultat i den multipla regressionen. Ett sätt att hantera detta är att 
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genomföra flera separata körningar i regressionsanalysen, där de oberoende variablerna 

som har en stark korrelation med varandra får ingå i olika körningar och därmed inte 

tillsammans.  

 

Den högsta korrelationen som uppmäts är mellan branschen fastigheter och materiella 

tillgångar där en positiv korrelation på 0,389 påträffas. Denna korrelation är långt ifrån 

ett linjärt samband på +1 eller -1 vilket gör det osannolikt att det i någon högre grad 

påverkar resultatet i regressionsanalysen. Därmed genomförs endast en körning i den 

multipla regressionsanalysen där samtliga oberoende variabler testas samtidigt mot den 

beroende variabeln skuldkvot. 

 

4.5 Determinationskoefficienter 

 

Pallant (2010) och De Vaux et al. (2014) beskriver att determinationskoefficienten r^2 

även kallad r-square visar hur mycket av variationen i den beroende variabeln som kan 

förklaras av variationerna i de oberoende variablerna. R-square kan anta ett värde 

mellan 1 och 0 där en r-square som är 1 innebär att all variation i den beroende 

variabeln kan förklaras av variationen i de oberoende variablerna. Om R-square är 0 

innebär det att variationen i den beroende variabeln inte alls kan förklaras av variationen 

i de oberoende variablerna.  

 

4.6 Resultat från den multipla regressionsanalysen 

 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 
,542a ,294 ,285 

,173643339295

448 

 

Tabell 3. 

 

En multipel linjär regression genomförs i statistikprogrammet SPSS. Den beroende 

variabeln körs mot de oberoende variablerna. Resultatet visar en R-square på 0,294 

vilket kan omvandlas till procent och därmed kan R-square definieras som 29,4%. Detta 

innebär att 29,4% av variationen i den beroende variabeln skuldkvot kan förklaras av 

variationerna i de oberoende variablerna lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder, materiella 

tillgångar och bransch. 
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Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) ,304 ,101  3,016 ,003 

Lönsamhet -,001 ,000 -,122 -4,654 ,000 

Storlek 8,124E-10 ,000 ,121 4,466 ,000 

Ålder 4,809E-5 ,000 ,007 ,249 ,804 

Tillväxt ,000 ,000 -,247 -9,129 ,000 

Materiella tillgångar ,123 ,032 ,162 3,871 ,000 

Råvaror ,203 ,104 ,193 1,944 ,052 

Skog/Papper ,141 ,084 ,142 1,671 ,095 

Industri ,223 ,101 ,498 2,210 ,027 

Konsumtionsvaror ,179 ,102 ,264 1,762 ,078 

Konsumenttjänster ,259 ,102 ,395 2,547 ,011 

Sjukvård/Medicin ,080 ,102 ,130 ,788 ,431 

Telecom/Teknologi ,110 ,102 ,187 1,084 ,279 

Fastigheter ,246 ,103 ,325 2,381 ,017 

Investment/Finans ,016 ,103 ,019 ,153 ,879 

a. Dependent Variable: Skuldkvot 

Tabell 4. 

 

Pallant (2010) beskriver att den första kolumnen B som står under Unstandardized 

Coefficients visar hur den beroende variabeln förändras när den oberoende variabeln 

ökar med en enhet, detta under förutsättning att de övriga oberoende variablerna hålls 

konstanta. Kolumnen B visar därmed vilken effekt varje oberoende variabel har på den 

beroende variabeln var och en för sig när de andra oberoende variablerna är konstanta. 

 

Pallant (2010) beskriver vidare hur kolumnen Beta som står under Standardized 

Coefficients visar hur stark inverkan de oberoende variablerna har på den beroende 

variabeln. Detta när koefficienterna har standardiserats till samma skala, vilket görs för 

att de ska kunna jämföras med varandra. Värdena i kolumnen visar därmed hur stark 

inverkan de oberoende variablerna har på den beroende variabeln, ju högre Beta desto 

högre blir även t-score vilket också innebär att Sig blir lägre.  
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Pallant (2010) och De Vaux et al. (2014) beskriver hur kolumnen t står för t-scores eller 

t-värde och kolumnen Sig står för signifikansnivå. Dessa två värden används främst vid 

hypotestest och visar huruvida testet är signifikant eller inte vilket är av stor vikt i ett 

hypotestest eftersom detta talar om huruvida en nollhypotes kan förkastas eller inte. De 

Vaux et al. (2014) beskriver att t-värdet visar om koefficienten är signifikant skild från 

noll samt att ju längre bort från noll t-värdet är desto mer signifikant är koefficienten. 

Detta oberoende av om t-värdet är positivt eller negativt. De Vaux et al. (2014) menar 

vidare att om t-värdet är över eller under 1,96 innebär det i sin tur att Sig är under 0.05 

och då är det signifikant på 95% nivån.  

 

Pallant (2010) och De Vaux et al. (2014) menar att om Sig är 0.05 är resultatet 

signifikant på 95% nivån, detta innebär således att resultatet kan uppstå av ren slump 

5% av gångerna. De beskriver vidare att en signifikansnivå på 0.05 ofta används vid 

hypotestest och att ett värde under denna nivå krävs för att resultatet ska anses 

tillförlitligt. Därmed innebär det att om Sig understiger 0.05 vid ett hypotestest skulle en 

nollhypotes som säger att det inte föreligger något samband mellan två variabler 

förkastas.  

 

Eftersom tidigare forskning har visat väldigt varierande resultat gällande vilka faktorer 

som har en inverkan på skuldsättningen och kapitalstrukturen utformas inte några 

hypoteser i denna studie. Därför kommer inte kolumnerna t-score och Sig att beskrivas 

mer djupgående. Vad som däremot är intressant att beakta är att de oberoende 

variablerna lönsamhet, storlek, tillväxt och materiella tillgångar visar signifikans på 

95% nivån. Likväl visar branscherna industri, konsumenttjänster och fastigheter 

signifikans på 95% nivån. Ålder har däremot en väldigt hög Sig på 0.804 precis som 

branschen investment och finans Sig 0.879 vilket innebär att resultaten för dessa två 

variabler inte blir särskilt tillförlitliga. Detta eftersom resultaten kan antas bero på 

slumpen i 80,4% respektive 87,9% av fallen.  
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras de empiriska resultaten med illustration av scatterplots som 

framställs i statistikprogrammet Minitab. Analys av resultaten kopplas till tidigare 

forskning. 

 

5.1 Lönsamhet 

 

 

 

Scatterplot 1. 

 

Scatterplot 1 visar ett svagt negativt samband mellan den beroende variabeln skuldkvot 

och den oberoende variabeln lönsamhet. Betavärdet är -0,122 vilket innebär att vid en 

ökning i lönsamhet med en enhet minskar skuldkvoten med -0,122. Resultatet visar 

även en signifikansnivå under 0.05, vilket innebär att sannolikheten för att detta 

negativa samband skulle bero på slumpen är under 5%. Detta indikerar att lönsamhet är 

en faktor som leder till minskad skuldsättning.  

 

Därmed är resultatet i motsats till Jensens (1986) argumentering då denne menar att 

lönsamhet är en faktor som gör företag mer riskbenägna och att lönsamma företag 

därför är mer skuldsatta. Det svaga negativa sambandet mellan den beroende variabeln 

100500-50-100-150-200-250

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

Lönsamhet

S
k
u

ld
k
v
o

t

Scatterplot of Skuldkvot vs Lönsamhet



 
 

38 
 

skuldkvot och den oberoende variabeln lönsamhet stöds däremot av tidigare forskning. 

Heshmati (2001), Psillaki och Daskalakis (2009) och Frank och Goyal (2009) fann 

samtliga ett negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet. 

 

Det negativa sambandet mellan skuldkvot och lönsamhet skulle kunna vara en indikator 

på att lönsamma företag föredrar att använda sina vinster som finansieringskälla hellre 

än att öka skuldsättningen, något som även beskrivs av Myers och Majluf (1984) i 

pecking order teorin.  

 

5.2 Tillväxt 

 

 

 

Scatterplot 2.  

 

Scatterplot 2 visar ett negativt samband mellan den beroende variabeln skuldkvot och 

den oberoende variabeln tillväxt. Betavärdet är – 0,247 vilket innebär att vid en ökning 

av en enhet i tillväxt minskar skuldkvoten med -0,247. Resultatet visar även en 

signifikansnivå under 0.05, vilket innebär att sannolikheten för att detta negativa 

samband skulle bero på slumpen är under 5%. Detta indikerar att tillväxt är en faktor 

som leder till minskad skuldsättning. 
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Det negativa sambandet mellan den beroende variabeln skuldkvot och den oberoende 

variabeln tillväxt stöds av Kim och Sorensen (1986) Smith och Watts (1992) och 

Heshmati (2001).  

 

En tänkbar förklaring till detta negativa samband mellan skuldkvot och tillväxt kan vara 

att företag med hög tillväxt har ett mindre behov av skulder. Detta skulle kunna vara en 

indikator på att företag med hög tillväxt föredrar internt kapital före skulder, något som 

Myers och Majluf (1984) beskriver i sin pecking order teori. Även Wald (1999) fann ett 

negativt samband mellan skulder och tillväxt för företag i USA. Detta menar han kan 

bero på att konflikten mellan aktieägare och långivare i USA kan vara stor, samtidigt 

som riskkapital kan vara ett alternativ som finansieringskälla. Chang et al. (2009) fann 

ett negativt samband mellan skulder och tillväxt och menar även att tillväxt är den 

variabel som har störst inverkan på kapitalstrukturen.  

 

Flera tidigare studier har även funnit ett motsatt resultat, det vill säga ett positivt 

samband mellan företagens skuldsättning och tillväxt. Bland annat Harris och Raviv 

(1991), Michaelas et al. (1999) och Hall et al. (2004). Detta är något som Frank och 

Goyal (2003) menar kan bero på att en ökad skuldsättning kan vara nödvändig för 

företagen om de vill uppnå tillväxt, detta eftersom de interna medlen inte alltid räcker 

till. 
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5.3 Storlek 

 

 

 

Scatterplot 3. 

 

Scatterplot 3 visar ett svagt positivt samband mellan den beroende variabeln skuldkvot 

och den oberoende variabeln storlek. Betavärdet är 0,121 vilket innebär att vid en 

ökning med en enhet i storlek ökar skuldkvoten med 0,121. Resultatet visar även en 

signifikansnivå under 0.05, vilket innebär att sannolikheten för att detta positiva 

samband skulle bero på slumpen är under 5%. Detta indikerar att större företag tenderar 

att ha en högre skuldsättning. 

 

Flera studier har i likhet med denna studie funnit ett positivt samband mellan skulder 

och storlek bland annat Cassar och Holmes (2003), Esperanca et al. (2003), Hall et al. 

(2004) och Frank och Goyal (2009). En tänkbar förklaring till detta positiva samband 

mellan skuldkvot och storlek kan vara att det är billigare att låna kapital för större 

företag. Detta eftersom större företag kan upplevas som mindre riskfyllda vilket gör att 

de kan få en mer förmånlig ränta på sina skulder. Detta är något som även beskrivs av 

Holmes och Kent (1991) som även de fann ett positivt samband mellan skulder och 

storlek. De menar vidare att små företag därför tvingas tillämpa pecking order teorin där 
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de i första hand måste finansiera sig med internt kapital före skulder, något som även 

stöds av Jordan et al. (1998) och Sogorb-Mira (2005). 

 

Wald (1999) fann detta positiva samband mellan skulder och storlek för företag i 

England, Japan och USA, men däremot inte för företag i Tyskland och Frankrike. 

 

Även om flera studier precis som denna studie har funnit ett positivt samband mellan 

skulder och storlek finns det även studier som inte funnit detta positiva samband. 

Titman och Wessels (1988), Chittenden et al. (1996) och Michaelas et al. (1999) fann 

ett negativt samband mellan skulder och storlek vilket därmed indikerar att större 

företag tenderar att vara mindre skuldsatta. Kim och Sorensen (1986) fann inget 

samband alls mellan variablerna skulder och storlek vilket innebär att kapitalstrukturen 

inte alls kan förklaras av företagets storlek. 

 

Anledningen till att olika studier har pekat ut såväl positiva som negativa samband 

mellan skulder och storlek kan bero på att studierna är genomförda i olika länder och på 

olika typer av företag. Chittenden et al. (1996) och Michaelas et al. (1999) som i 

motsats till denna studie fann ett negativt samband mellan skulder och storlek 

undersökte små och medelstora företag i England. 

 

Vidare kan definitionen storlek skilja sig åt mellan olika studier och därmed kan även 

det vara en möjlig förklaring till att såväl positiva som negativa samband mellan 

variablerna skulder och storlek har upptäckts. Vissa studier har i likhet med författarna 

definierat storlek efter omsättning medan andra studier definierat storlek utifrån totala 

tillgångar eller börsvärde. 
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5.4 Ålder 

 

 

 

Scatterplot 4. 
  

Scatterplot 4 visar ett väldigt svagt positivt samband mellan den beroende variabeln 

skuldkvot och den oberoende variabeln ålder. I scatterploten framgår det att de blå 

punkterna, det vill säga residualerna är utspridda. Detta indikerar att det inte finns något 

större samband mellan variablerna skuldkvot och ålder även om linjens lutning är en 

aning positiv. Betavärdet är 0,007 vilket innebär att vid en ökning med en enhet i ålder 

ökar skuldkvoten med 0,007. Resultatet visar även en signifikansnivå på 0.804 vilket är 

långt över 0.05. Detta innebär att sannolikheten för att detta svaga positiva samband är 

slumpmässigt är 80,4%. Därmed tyder detta på att företagens ålder inte är en variabel 

som kan sägas ha en inverkan på skuldsättningen och därmed heller inte på 

kapitalstrukturen.  

 

Både Diamond (1989) och Petersen och Rajan (1994) menar att äldre företag borde vara 

mer skuldsatta eftersom de har hunnit bygga upp ett starkt varumärke och ett gott rykte 

vilket i sin tur ger en god kreditvärdighet. Detta är något som till viss del stöds av Hall 

et al. (2004) som fann ett positivt samband mellan långfristiga skulder och ålder. 

Esperanca et al. (2003), Bhaird och Lucy (2010) och Cole (2013) fann däremot det 

motsatta i sina undersökningar då de upptäckte ett negativt samband variablerna skulder 
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och ålder. Det vill säga att äldre företag tenderar att vara mindre skuldsatta. Även 

Chittenden et al. (1996) kom fram till samma resultat i sin undersökning, något de 

menar kan bero på att äldre företag har hunnit bygga upp ett större internt kapital i form 

av tidigare årsvinster och därmed inte har lika stort behov av skulder som yngre företag. 

 

Varför variabeln ålder inte visar något direkt samband med variabeln skuldsättning är 

svårt att förklara. En tänkbar förklaring kan vara att samtliga företag i undersökningen 

är börsnoterade och därmed borde de flesta ha ett gott rykte något som Diamond (1989) 

och Petersen och Rajan (1994) lyfter fram som en viktig aspekt. Därmed är det möjligt 

att en stor andel av företagen i undersökningen kan ha lätt för att bli beviljade lån tack 

vare att de är börsnoterade och därmed blir inte ålder en variabel som får en särskilt stor 

inverkan på skuldsättningen.   

 

5.5 Materiella tillgångar 
 
 

 

 

Scatterplot 5. 

 

Scatterplot 5 visar ett svagt positivt samband mellan den beroende variabeln skuldkvot 

och den oberoende variabeln materiella tillgångar. Betavärdet är 0,162 vilket innebär att 

en ökning av materiella tillgångar med en enhet ökar skuldkvoten med 0,162. Resultatet 
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visar även en signifikansnivå under 0.05, vilket innebär att sannolikheten för att detta 

negativa samband skulle bero på slumpen är under 5%. Detta indikerar att företag med 

en större andel materiella tillgångar tenderar att vara mer skuldsatta. 

 

Resultatet kan anses väntat, detta då både Antoniou et al. (2008) och Frank och Goyal 

(2009) fann ett positivt samband mellan skuldsättning och materiella tillgångar. Frank 

och Goyal (2009) menar att detta kan förklaras av att det är lättare för kreditgivare att 

värdera materiella tillgångar än att värdera immateriella tillgångar, något som leder till 

att det är lättare för företag att bli beviljade lån om de har mycket materiella tillgångar. 

Även Bradley et al. (1984) menar att de materiella tillgångarna fungerar som en bra 

säkerhet för företagets lån och att det därför borde finnas ett positivt samband mellan 

skulder och materiella tillgångar.  
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5.6 Bransch  

   

 

 

Diagram 3. 

 

Diagrammet illustrerar standardized coefficients beta som även finns i tabell 4. Detta 

visar hur stark inverkan den oberoende variabeln bransch har på den beroende variabeln 

skuldkvot. Som diagrammet visar har variabeln bransch olika stor inverkan på 

skuldsättningen beroende på vilken bransch som studeras. I branschen industri är beta 

0.498 vilket indikerar att bransch är en variabel inom industribranschen som har en 

relativt stark inverkan på variationen i den beroende variabeln skuldkvot. I tabell 4 går 

det att utläsa att signifikansnivån är under 0.05 vilket indikerar att resultatet är 

signifikant. Detta att jämföra med branschen investment och finans som visar det lägsta 

betavärdet av samtliga branscher med ett betavärde på 0.019 och även har en 
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signifikansnivån på 0.879 vilket indikerar att resultatet inte alls är signifikant och att 

sannolikheten för att detta resultat är slumpmässigt är 87,9%. Detta indikerar därmed att 

bransch är en variabel som har en relativt stark inverkan på skuldsättningen i branschen 

industri, men inte i branschen investment och finans.  

 

 

Diagram 4. 

 

Diagram 4 visar signifikansnivån för respektive bransch. Branscherna industri, 

konsumenttjänster och fastigheter visar en signifikansnivå under 0.05 medan de övriga 

sex branscherna visar en signifikansnivå över 0.05. Detta innebär således att 

branscherna industri, konsumenttjänster och fastigheter är signifikanta på 95% nivån, 

medan de övriga sex branscherna inte är signifikanta på 95% nivån. 
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5.7 A posteriori-modell  

 

 

I teoriavsnitt 2.15 presenteras en a priori-modell. Modellen sammanställer de faktorer 

som tidigare forskning menar har en inverkan på företagens kapitalstruktur. Dessa 

faktorer testas sedan i denna studie. Nedan presenteras en a posteriori-modell, denna 

modell sammanställer vilken inverkan dessa faktorer visar sig ha i denna studie. De 

gröna cirklarna i modellen illustrerar de variabler som visar ett positivt samband med 

variabeln skuldkvot. Den gula cirkeln visar att inget samband med variabeln skuldkvot 

förekommer. De röda cirklarna visar att det föreligger ett negativt samband med 

variabeln skuldkvot. 

 

 

 

 
 

Figur 7 visar a posteriori-modellen. 
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av studien samt studiens teoretiska och praktiska 

resultat. 

 

6.1 Studiens slutsats 

 

Eftersom en stor del av tidigare forskning inom ämnet kapitalstruktur kommer från 

andra länder än Sverige är syftet med studien att undersöka vilka faktorer som påverkar 

val av kapitalstruktur i svenska börsnoterade företag. I studien genomförs en multipel 

regressionsanalys för att undersöka om företagens skuldsättning kan förklaras av dess 

lönsamhet, tillväxt, storlek, ålder, materiella tillgångar eller branschtillhörighet. Totalt 

ingår 226 företag i studien under tidsperioden 2009 – 2013, vilket i sin tur innebär att 

1130 olika årsredovisningar och nyckeltal analyseras. 

 

Variabeln bransch visar sig ha en relativt stark inverkan på skuldsättningen i tre av nio 

branscher. Dessa branscher är industri, konsumenttjänster och fastigheter. Varför just 

dessa tre branscher visar sig ha en betydligt starkare inverkan på skuldsättningen än de 

övriga sex branscherna är svårt att förklara. En tänkbar förklaring är att 

branschindelningen är bred och där vissa företag med olika verksamheter ingår i samma 

bransch vilket i sin tur kan göra att resultaten blir väldigt varierande. 

 

Resultaten visar ett negativt samband mellan skulder och tillväxt samt ett svagt negativt 

samband mellan skulder och lönsamhet, detta indikerar att tillväxt och lönsamhet är 

faktorer som tenderar att minska skuldsättningen. Även Wald (1999) och Frank och 

Goyal (2009) fann liknande resultat i sina undersökningar avseende företag i USA. I 

likhet med Chang et al. (2009) visar sig även tillväxt vara en av de variabler som har 

den största inverkan på skuldsättningen. En tänkbar förklaring till detta kan vara att 

företag med god lönsamhet och tillväxt har ett mindre behov av skulder och därför 

hellre väljer att finansiera sig med internt kapital än med skulder. Detta ger därmed mer 

stöd för Myers och Majlufs (1984) pecking order teori än för Kraus och Litzenbergers 

(1973) trade-off teori. Det vill säga att företag med god lönsamhet och tillväxt föredrar 

internt kapital som finansieringskälla, hellre än att försöka eftersträva att uppnå en 

optimal kapitalstruktur. 
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Resultaten visar även ett svagt positivt samband mellan skulder och storlek samt mellan 

skulder och materiella tillgångar. Detta indikerar således att större företag tenderar att 

vara mer skuldsatta likväl som det indikerar att företag med en stor andel materiella 

tillgångar tenderar att vara mer skuldsatta. Detta bekräftas även av Wald (1999), 

Antoniou et al. (2008) och Frank och Goyal (2009). En tänkbar förklaring till detta är att 

det är lättare för större företag att bli beviljade stora lån samtidigt som det är tänkbart att 

större företag med stora lån kan få en mer förmånlig ränta på sina lån än mindre företag. 

En annan förklaring kan vara att det är en fördel för företag att ha en stor andel 

materiella tillgångar vid belåning. Detta eftersom materiella tillgångar fungerar som en 

bra säkerhet för lån, något som även flera forskare påpekat. 

 

I motsats till tidigare forskning visar inte variablerna skulder och ålder något direkt 

samband, detta indikerar att ålder är en faktor som inte påverkar företagens 

skuldsättning. En tänkbar förklaring till att dessa två variabler inte uppvisar något större 

samband i denna studie kan vara att studien endast omfattar börsnoterade företag. Flera 

forskare bland annat Diamond (1989), Petersen och Rajan (1994) och Hall et al. (2004) 

menar att äldre företag borde vara mer skuldsatta eftersom de har hunnit bygga upp ett 

gott rykte och därmed också en högre kreditvärdighet. Eftersom samtliga företag i 

denna studie är börsnoterade är det sannolikt att en stor andel av företagen har ett gott 

rykte. Därmed är ålder en variabel som inte får någon större betydelse för 

skuldsättningen bland börsnoterade företag. 

 

6.2 Teoretiskt resultat 

 

Det teoretiska resultatet denna studie ger är en ökad kunskap och förståelse för vilka 

faktorer som påverkar kapitalstrukturen i svenska börsnoterade företag. Denna studie 

identifierar ett flertal olika variabler som påverkar kapitalstrukturen. Totalt visar studien 

att 29,4% av variationen i företagens skuldsättning kan förklaras av variationen i de 

testade variablerna. Studien bekräftar till stor del tidigare forskning inom området och 

kan fungera som underlag för framtida studier inom ämnet.  

 

6.3 Praktiskt resultat 
 

Då denna studie identifierar ett flertal olika variabler som påverkar kapitalstrukturen i 

olika omfattning, skapar det en möjlighet för företag att kunna förutse och kartlägga sin 
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framtida kapitalstruktur. Detta i sin tur kan leda till att företagen och dess intressenter i 

framtiden kommer vara bättre rustade och förberedda då de i förväg kan förutspå 

företagens framtida finansiella situation.  
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7. Förslag till vidare forskning 
 

Nedan presenteras förslag till framtida forskning inom ämnet. 

 

Fler variabler än de som denna studie testar skulle kunna testas i en ny studie. Eftersom 

branscherna visar väldigt olika samband med variabeln skuldkvot skulle det vara 

intressant med en djupgående studie som undersöker vilka faktorer som kan tänkas 

ligga bakom skillnaderna mellan branschernas inverkan på skuldsättningen.  
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9. Bilaga 

 

Här nedan visas en förteckning över samtliga företag som ingick i studien. 

 

AAK AB 

AB Novestra 

AB Sagax 

AB Traction 

ABB Norden Holding 

Acando AB 

ACTIVE Biotech AB 

Addnode Group Aktiebolag  

Addtech AB 

Aerocrine Aktiebolag 

Aktiebolag Fagerhult 

Aktiebolaget Electrolux 

Aktiebolaget Industrivärden 

Aktiebolaget SKF 

Aktiebolaget Volvo 

Alfa Laval AB 

Allenex AB 

AllTele  

Anoto Group AB 

Arcam Aktiebolag  

Artic Papper Sverige Aktiebolag  

ASSA ABLOY AB 

AstraZeneca AB 

Atlas Copco Aktiebolag 

Atrium Ljungberg AB 

Autoliv Holding AB 

Avega Group AB 

Axfood Aktiebolag 

Axis Aktiebolag 

BE Group AB  
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Beijer Alma AB 

Beijer Electronics Aktiebolag 

Beijer Ref AB  

Bergs Timber AB  

Betsson AB 

Bilia AB 

BillerudKorsnäs Aktiebolag  

BioGaia AB 

BioInvent International Aktiebolag 

Biotage AB 

Björn Borg AB 

Boliden AB 

Bong AB 

Boule Diagnostics AB 

BTS Group AB 

Bufab Holding AB 

Bulten AB 

Bure Equity AB 

Byggmax Group AB 

B&B TOOLS Aktiebolag 

Castellum Aktiebolag 

Catena AB 

Cavotec Sverige Aktiebolag 

CellaVision AB 

Clas Ohlson Aktiebolag 

Cloetta AB 

Concentric Skånes Fagerhult AB 

Concordia Maritime Aktiebolag 

Consilium Aktiebolag 

Corem Property Group AB 

CTT Systems AB 

CYBERCOM GROUP AB 

Dedicare AB  

DGC One AB 
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Diös Fastigheter AB 

DORO AB 

Duni AB 

Duroc Aktiebolag 

Dustin Group AB 

Elanders AB 

Electra Gruppen AB  

Elekta AB  

Elos AB 

Eltel AB 

Enea Aktiebolag 

Eniro AB 

Eolus Vind Aktiebolag  

eWork Scandinavia AB 

Fabege AB 

Fastighets AB Balder 

FastPartner AB 

Feelgood Svenska Aktiebolag  

Fenix Outdoor AB 

Fingerprint Cards AB 

FormPipe Software AB 

Getinge AB 

Global Health Partner Swe AB 

Gränges AB 

Gränges Sweden AB 

Gunnebo Aktiebolag 

G5 Entertainment AB  

H & M Hennes & Mauritz AB 

Haldex Aktiebolag 

Heba Fastighets Aktiebolag 

Hemtex Aktiebolag 

Hexagon Aktiebolag 

HEXPOL AB 

HiQ International AB 
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HMS Networks AB 

Holmen Aktiebolag 

Hufvudstaden AB 

Husqvarna Aktiebolag 

I.A.R. Systems Group AB 

ICA Gruppen Aktiebolag 

Image Systems AB 

Industrial and Financial Systems, IFS 

Aktiebolag 

Indutrade Aktiebolag 

Intellecta AB 

Intrum Justitia AB 

Investment AB Kinnevik 

Investment AB Öresund 

Investmentaktiebolaget Latour 

Investor Aktiebolag 

Inwido AB  

ITAB Shop Concept AB 

JM AB 

KABE AB 

KappAhl AB  

Karolinska Development AB 

Klövern AB 

Knowit Aktiebolag  

Kungsleden Aktiebolag 

L E Lundbergföretagen Aktiebolag  

Lagercrantz Group Aktiebolag 

Lammhults Design Group AB 

Lifco AB  

Lindab International AB 

Loomis AB 

Lunding Mining 

Lundin Petroleum 

Malmbergs Elektriska Aktiebolag  
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Meda Aktiebolag 

Medivir Aktiebolag 

Mekonomen Aktiebolag 

Melker Schörling AB 

Micro Systemation AB  

Midsona AB 

Midway Holding Aktiebolag 

Moberg Pharma AB  

Modern Times Group MTG AB 

MQ Holding AB 

MSC Konsult Aktiebolag 

MultiQ International Aktiebolag 

Munksjö Paper AB 

Mycronic AB  

NCC AKTIEBOLAG 

Nederman Holding Aktiebolag 

Net Entertainment NE AB 

Net Insight AB 

NeuroVive Pharmaceutical AB 

New Wave Group AB 

NIBE Industrier AB 

Nobia AB 

Nolato Aktiebolag 

Nordic Service Partners Holding AB 

NOTE AB  

Oasmia Pharmaceutical AB 

Odd Molly International AB 

OEM International Aktiebolag 

Opcon Aktiebolag 

Opus Group AB  

Orexo AB 

Oriflame Cosmetics AB 

Ortivus Aktiebolag 

PA Resources Aktiebolag 
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PartnerTech AB 

Peab AB 

Platzer Fastigheter Holding AB  

Poolia AB 

Precise Biometrics AB 

Prevas Aktiebolag 

Pricer Aktiebolag 

Proact IT Group AB 

PROBI Aktiebolag 

ProfilGruppen AB 

Ratos AB 

RaySearch Laboratories AB  

Recipharm AB  

Rederi AB Transatlantic 

Rejlers AB  

Rezidor Hotel Group AB 

RNB RETAIL AND BRANDS AB  

Rottneros AB 

SAAB Aktiebolag 

Sandvik Aktiebolag 

SAS AB 

Seamless Distribution AB 

SECTRA Aktiebolag 

Securitas AB 

Semcon Aktiebolag 

Sensys Traffic AB 

Shelton Petroleum AB 

SinterCast Aktiebolag 

Skanska AB 

SkiStar Aktiebolag 

Softronic Aktiebolag 

SSAB AB 

Stockwik Förvaltning AB 

Stora Enso AB 
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Studsvik AB 

Svedbergs i Dalstorp AB 

Svolder Aktiebolag 

SWECO AB  

Swedish Orphan Biovitrum AB  

Swedol 

Systemair Aktiebolag 

Telefonaktiebolaget L M Ericsson 

Tele2 AB 

TeliaSonera Aktiebolag 

Tethys Oil AB 

Thule Group AB 

Tieto Sweden Professional Services 

Aktiebolag 

TradeDoubler Aktiebolag 

Transmode AB 

Trelleborg AB 

Uniflex AB 

VBG GROUP AB  

Venue Retail Group Aktiebolag 

Victoria Park AB 

Vitec Software Group AB  

Vitrolife AB 

Vostok Nafta Sverige AB 

Wallenstam AB 

Wihlborgs Fastigheter AB 

XANO Industri AB 

ÅF AB 

 

 

  

 


