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Sammanfattning 
Forskningsområdet kring kapitalstruktur är utbrett. Det finns ett stort urval av teorier och 

studier kring företags kapitalstruktur och skuldsättningsgrad. Trots detta finns inte så 

många studier gällande svenska SME-företags kapitalstruktur. Eftersom 

skuldsättningsgrad hör till kärnan av företagens verksamhet och påverkar värderingen av 

företag finner författarna det intressant att undersöka hur väl kapitalstrukturen följer den 

klassiska pecking order-teorin. Även att undersöka hur kapitalstrukturen ser ut efter 

finanskrisen 2007/2008 då marknaden har förändrats är av intresse, varpå studien 

fokuserar på tre tidpunkter vars resultat jämförs. Studien syftar även till att belysa möjliga 

skillnader i kapitalstruktur mellan olika branscher. Studiens teoretiska referensram utgår 

ifrån pecking order-teorin, men även till viss del av Miller och Modiglianis relevans- och 

irrelevansteorem samt trade off-teorin.  

 

Urvalet för studien består av svenska SME-företag, definierade enligt 

Europakommissionen, under tre undersökningsår: 2012, 2014 och 2016. Undersökningen 

utgår ifrån sekundärdata inhämtad från Thomas Reuters databas Eikon. Tidigare studier 

är ytterst begränsat för specifikt svenska företag, men det finns ett större antal artiklar 

som undersökt SME-företag. I tidigare studier skiljer sig resultaten sig åt gällande om 

kapitalstrukturen följer pecking order-teorin. 

 

Studien utgår ifrån en kvantitativ forskningsmetod. Skuldsättningsgrad, definierat som 

totala skulder genom totala tillgångar, symboliserar den beroende variabeln. De 

förklarande variablerna är lönsamhet, likviditet, tillväxt, storlek och ålder, vilka grundar 

sig i tidigare empiri. Flera multipla linjära regressioner har använts för att studera 

förhållandet mellan beroendevariabeln och förklaringsvariabler. 

 

Resultatet från de statistiska testerna visade på att urvalets kapitalstruktur följer pecking 

order-teorin under alla tre undersökningsår. En låg lönsamhet, låg likviditet samt företag 

som inte varit verksamma i särskilt många år indikerar en hög skuldsättningsgrad. Företag 

som är i en tillväxtfas har en positiv korrelation med skuldsättningsgrad. Företag av större 

storlek, mätt i total omsättning, har även högre skuldsättningsgrad jämfört med företag 

av mindre storlek. Inga större skillnader gällande kapitalstruktur påvisades för specifika 

branscher. I jämförelse mellan undersökningsåren, med syfte att försöka belysa 

marknadsförändringars påverkan på urvalet kapitalstruktur, kunde inget tydligt samband 

noteras. Trots den negativa reporäntan noterades inga tydliga förändringar i svenska 

SME-företags kapitalstruktur när undersökningsåret 2016 jämfördes med de andra 

undersökningsåren.  

 

Nyckelord: kapitalstruktur, SME-företag, pecking order-teorin, svenska SME-företag 
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1. Introduktion 
 

I det inledande kapitlet följer en redogörelse för problembakgrunden och 

problemdiskussionen som är grunden till studiens uppkomst. Därefter följer naturligt 

studiens problemformulering och syfte. Avslutande diskuteras det teoretiska och 

praktiska bidraget, avgränsningar och ämnesval. Kapitlet syftar till att introducera ämnet 

och studiens fokus. 

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND 
Kapitalstruktur handlar om hur beslutsfattare inom ett företag har valt att finansiera 

verksamheten, vilka tillgångar och vilka skulder som ska hållas inom bolaget och under 

hur lång tid (Brealey et al., 2014, s. 4). Berglöfs (1988, s. 1) förklaring av kapitalstruktur 

är att det inte endast handlar om förhållandet mellan skulder och eget kapital, utan även 

vad skulderna och det egna kapitalet består av. Företag har mer eller mindre spelrum att 

välja olika typer av finansiering, som i det stora hela kan delas in i lån från utomstående 

aktörer eller att aktörer går in som ägare och därmed tillför ekonomiska medel kallat eget 

kapital (Berk & DeMarzo, 2017, s. 521-522). 

 

Långivarna förväntar sig att en dag få tillbaka sitt utlånade kapital inklusive ränta som 

varierar i storlek beroende på olika faktorer (Brealey et al., 2014, s. 4-5). Dessa faktorer 

är bland annat låntagarens kreditvaliditet, löptiden samt storleken på lånet. De aktörer 

som bidrar med eget kapital får andelar av bolaget som kompensation. Dessa aktörer 

hoppas på en värdeökning av företaget så deras andelar ökar i värde, alternativt att de 

förväntar sig utdelning av företagets vinst. Vanligast är att det är billigare för företag att 

finansiera sig med lån istället för eget kapital, men med större andel av kapitalstrukturen 

bestående av skulder ökar också risken och för konkurs. 

 

För företag är kapitalstruktur viktigt ur flera olika synvinklar (Berk & DeMarzo, 2017, s. 

697). Bland annat påverkas företagets olika intressenter, lönsamheten samt företagsrisken 

av hur företaget väljer sin kapitalstruktur. Om kapitalstrukturen består till största del av 

skulder ökar risken för företagets intressenter. Detta grundar sig i att om företaget 

kommer på ekonomiskt obestånd kan det vara svårt att betala tillbaka lånen samt fullfölja 

räntebetalningarna. En högre risk leder därför ofta till att långivare kräver högre ränta 

som kompensation, vilket resulterar i högre lånekostnader för företaget. Brealey et al., 

(2014, s. 4-5) menar på att den valda kapitalstrukturen påverkar vilka intressenter som 

företaget finner intressanta. Om företaget vill ha eget kapital som finansieringskälla är 

aktieägare aktuella, om skulder föredras är långivare av intresse. 

 

Företag strävar efter den optimala kapitalstrukturen, men tvetydigheter har uppstått för 

vad optimal kapitalstruktur är. Detta har resulterat i att kapitalstruktur har utvecklats till 

ett utbrett forskningsområde. Miller och Modigliani (1958) var de första att beskriva 

teorin angående kapitalstruktur under optimala marknadsförhållanden, vilket innebär att 

det antogs att det inte existerade några skatter, räntekostnader och övriga kostnader i 

samband med konkurs. Deras slutsats är att kapitalstruktur är irrelevant för ett företags 

intressenter (Miller & Modigliani, 1958, s. 272). Det spelar ingen roll om företaget 

finansierar sig med mycket skulder eller eget kapital; det ger inget mervärde för 

intressenterna. Problemet med deras teori är att i verkligheten råder det inte perfekta 
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marknadsförhållanden. Verkligheten innefattar skatter och skatteskölder1, samt 

räntekostnader och övriga kostnader i samband med konkurs. Dessa faktorer kan ha 

positiv eller negativ inverkan på företag och dess intressenter. Miller och Modigliani 

utvecklade sin teori vidare gällande kapitalstruktur där de även inkluderade 

skattesköldens positiva aspekter (Miller & Modigliani, 1963, s. 434). Den senare teorin 

från 1963 innebär att företag vill utnyttja skattesköldens positiva effekter till max, varpå 

skulder alltid är att föredra framför eget kapital. 

 

Ett flertal forskare har vidareutvecklat Miller och Modiglianis teorier. En av dessa var 

Myers som 1984 presenterade trade off-teorin. Den generella idén med teorin är att de 

negativa respektive de positiva aspekterna som skuldsättning för med sig måste vägas 

emot varandra för att hitta den optimala kapitalstrukturen (Myers, 1984, s. 576). Vidare 

presenterade Myers tillsammans med Majluf samma år pecking order-teorin som menar 

på att det finns en hierarki mellan olika finansieringsalternativ, vilket baseras på 

argumentet att asymmetrisk information bör inkluderas i valet av kapitalstruktur (Myers, 

1984, s. 581-588). Huvudargumentet för denna teori är att alla aktörer på marknaden inte 

besitter samma information, vilket leder till att långivare kommer kräva högre avkastning 

på sitt kapital än avkastningen som krävs för det egna kapitalet (Myers and Majluf, 1984, 

s. 219-220). 

 

Ovan nämnda teorier är endast ett axplock. En annan utbredd teori är Jensen och 

Mecklings (1976, s. 51) presentation av agent-teorin, som beskriver att människor internt 

inom företaget har mer information än utomstående intressenter som exempelvis 

långivare. På grund av detta informationsgap uppstår det agentkostnader då intressenter 

är medvetna om denna skillnad. Vidare argumenterar Jensen och Meckling för att dessa 

agentkostnader bör tas i beaktning vid bestämmandet av kapitalstruktur, vilket är likt 

pecking order-teorins argumentation. 

 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
En av de största ekonomiska kriserna i modern tid skedde 2007/2008 vilket har lett till 

förändringar, främst inom finansvärlden och den företagsekonomiska miljön. Länder runt 

om i världen har fått jobba aggressivt med att stimulera ekonomin efter kraschen. En av 

de tydligaste skillnaderna efter krisen på den svenska marknaden är det låga ränteläget 

som råder. Riksbanken presenterar årligen en definition av normal räntenivå. Innan 2007 

var definitionen ett intervall mellan 3,5-5 procent (Riksbank, 2017, s. 17). Efter krisen 

har den normala räntenivån sänkts till ett intervall mellan 2,5-4 procent (Riksbank, 2017, 

s. 14). Räntenivån sänktes i ett försök att stimulera ekonomin efter krisen. Denna 

minskning har lett till att reporäntan har sjunkit till extremt låga nivåer, sedan februari 

2015 ligger den på ett negativt värde (Riksbanken, 2018).  

 

Med negativ reporänta skulle det i teorin innebära att som låntagare få betalt för att låna 

pengar, vilket motsäger den traditionella mekanismen. Denna mekanism innebär att om 

en individ lånar av en annan, bör låntagaren kompensa långivaren, inte tvärtom. Den 

negativa reporäntan har inte resulterat i negativ ränta för företag och individer när de vill 

låna kapital, men det har resulterat i extremt låga räntenivåer. Det är inte bara räntan som 

                                                      
1 Med skattesköld menas den reduktion av den skattbara inkomsten för ett företag genom att företaget får 

göra avdrag för räntebetalningar, ammorteringar och avskrivningar. Avdragen reducerar företagets 

inkomst för ett givet år, alternativt skjuter upp inkomstbeskattningen till framtida år. (CFI, u.å) 
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har förändrats efter den senaste finanskrisen. Magnus et al., (2017, s. 3) beskriver att 

marknaden har förändrats genom bland annat ändrade förväntningar och mer regler för 

hur banken får låna ut.  

 

Eftersom miljön företag är verksamma i har förändrats är det i författarnas intresse att 

studera kapitalstrukturen efter finanskrisen. Författarna finner det mest intressant att 

studera ett urval av företag som har en mer dynamisk kapitalstruktur för att kunna belysa 

möjliga förändringar i kapitalstrukturen över en kortare tidsperiod. Författarna har valt att 

fokusera på onoterade små och medelstora företag (eng. Small and Medium Enterprises, 

fortsättningsvis benämnt SME). Onoterade företag är valt med anledning att de har 

mindre krav på deras kapitalstruktur, vilket resulterar i att dessa företag är mindre 

begränsade i valet av finansieringsalternativ jämfört med noterade bolag. Små och 

medelstora företag tänker författarna bör påverkas mer av ett förändrat ränteläge, i 

jämförelse med stora företag. Detta på grund av att större företag har bättre 

förhandlingsförmåga vid ränteförhandling, vilket gör att det kan tänkas att blir mindre 

påverkade av ett förändrat ränteläge. Med hänsyn till studiens omfattning har valet blivit 

att endast studera svenska företag. De företag som ingår under benämningen SME utgör 

även majoriteten av företag som är verksamma och aktiva inom Sverige, vilket innebär 

att dessa bolag har en stor betydelse för den svenska ekonomin och sysselsättningen i 

landet (Svenskt Näringsliv, u.å). De företag som ryms inom denna definition innefattar 

endast moderbolag och inga koncerner och dess dotterbolag.  

 

Studien utgår från tre undersökningsår, vilka är 2012, 2014 och 2016. Tidpunkterna är 

valda utifrån att systematiskt kunna jämföra kapitalstrukturen. 2015 sänktes reporäntan 

till en negativ nivå, vilket ger incitament att undersöka kapitalstrukturen före denna 

förändring och efter denna förändring. Därför är undersökningsåren 2014 och 2016 valda. 

Året 2012 är valt utifrån att indikera möjlig utveckling av kapitalstrukturen, dock med 

stor osäkerhet eftersom att studera en utveckling krävs ofta ett längre antal 

undersökningsår.  2012 är valt utifrån att databasen som används var vid studiens 

utförande i en beta-version, vilket gjorde att det var först från 2012 som databasen kunde 

tillgodose med ett väsentligt antal observationer för SME-företag. 2012 är relativt nära 

finanskrisen, men ändå tillräckligt långt efter för att spegla när marknaden är stabil men 

förändrad. Åren nära inpå finanskrisen karaktäriseras av instabilitet. Att undersöka 

företag då miljön de är verksamma inom är instabil kan vara problematiskt då finanskrisen 

kan ha påverkat olika företag på olika sätt. 

 

För att kunna undersöka kapitalstrukturen hos svenska onoterade SME företag har 

författarna valt en traditionell teori som utgångspunkt, pecking order-teorin. Forskare har 

under flera års tid studerat kapitalstruktur utifrån denna teori och försökt förklara dess 

samband utifrån både nationella och internationella perspektiv. En av dessa forskare är 

Baskin (1989) som har undersökt pecking order-teorins validitet genom att studera 

statistiska mått på ett urval av 378 firmor i USA. Vidare har Allen (1993) vidareutvecklat 

denna studie och applicerat den på australiensiska företag. Författarna ovan har funnit 

bevis som styrker att pecking order-teorin bäst förklarar kapitalstrukturen hos deras urval. 

Ytterligare studier som utfördes av Baker och Martin (2011) visade att det fanns ett 

samband mellan nivån på asymmetrisk information och incitamentet att utfärda eget 

kapital. Detta är intressant ur perspektivet att asymmetrisk information är ett 

grundläggande antagande för pecking order-teorin, och därmed kommer företag som 

följer teorin först välja eget kapital som finansieringskälla. 
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Det finns dock ett flertal studier som motsäger pecking order-teorin. En studie gjord av 

Kaur och Rao (2009) menar på att den inte är applicerbar på deras urval, som är den 

indiska bomullsindustrin, utan att trade-off teorin är en bättre förklaringsmodell. Frank 

och Goyal (2003) kom fram till att företag inte alltid föredrar att utöka skulderna framför 

det egna kapitalet bland amerikanska bolag, samt att stora bolag följer pecking order-

teorin i större utsträckning än små bolag. Deras resultat indikerar att det inte finns ett 

korrekt svar hur företag väljer sin kapitalstruktur, vilket har gett författarna incitament att 

undersöka pecking order-teorins validitet närmare. 

 

Det finns ett antal studier som undersökt sambandet mellan SME-företag och pecking 

order-teorin. En studie som talar för att pecking order-teorin kan användas som 

förklaringsmodell för SMEs kapitalstruktur är Chittenden et al. (1996) som har undersökt 

brittiska SME-företags kapitalstruktur. Deras resultat talar för att kapitalstrukturen hos 

SME-företag följer pecking order-teorin. Även Lopéz-Gracia och Sogorb-Mira (2008) 

föreslår att det finns bevis för pecking order-teorin bland spanska SME-företag, 

betydande att de internt genererade medlen är viktigast, följt av banklån och slutligen nytt 

eget kapital. Som tidigare nämnt har vi valt att begränsa oss mot SME företag i Sverige. 

Yazdanfar och Öhman (2017) undersökte 15897 svenska SME-företag och dess 

kapitalstruktur vid tidsperioden 2009-2012. Studiens slutsats visade på bevis för pecking 

order-teorin. Detta är bara ett axplock av studier som är gjorda på SME-företag runt i 

Europa och är av betydelse för forskningen inom ämnet. 

 

1.3 PROBLEMFORMULERING 
Med stöd av ovan problembakgrund och diskussion finner författarna en 

problemformulering som ämnar att undersöka kapitalstrukturen hos svenska onoterade 

SME-företag i tiden efter finanskrisen. Miljön som företagen är verksamma inom har 

förändrats, vilket ger incitament till att företagen och dess kapitalstruktur kan ha 

påverkats. Författarna upplever att det saknas studier, särskilt med jämförande 

karakteristik, gällande kapitalstrukturen hos svenska SME-företag för åren då miljön har 

förändrats. Utgångspunkten för studien grundar sig i pecking order-teorin och 

skuldsättningsgrad. Utifrån detta följer studiens problemformulering: 

 

Utifrån pecking order-teorin, följer kapitalstrukturen hos svenska onoterade SME-

företag teorin i tiden efter finanskrisen? 

 

1.4 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka och jämföra om kapitalstrukturen följer pecking 

order-teorin med fokus på svenska onoterade SME-företag under tidsperioderna 2012, 

2014 och 2016. Syftet grundas i att urvalets kapitalstruktur över denna tidsperiod inte är 

undersökt, samt att det finns ett litet utbud av studier som innefattar svenska SME-företag. 

Eftersom SME-företag utgör majoriteten av företag i Sverige har kapitalstrukturen hos 

dessa företag tillsammans en stor påverkan på landets ekonomi och sysselsättning 

(Svenskt Näringsliv, u.å), därför är det av vikt att kartlägga och förstå deras beslut.  

 

Studien syftar till att undersöka sambandet mellan skuldsättningsgrad och fem 

förklarande variabler: lönsamhet, likviditet, tillväxt, storlek och ålder. Detta gör för att 

förstå kapitalstrukturen och dess koppling till pecking order-teorin. Studien syftar även 

till att undersöka möjliga skillnader mellan branschers kapitalstruktur. 
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1.5 TEORETISKT OCH PRAKTISKT BIDRAG 
Kapitalstruktur och mer specifikt bevisande och motbevisande studier för pecking order-

teorin finns det ett stort utbud av. Då det enligt författarnas kunskap inte finns någon 

liknande studie ämnar denna studie att jämföra kapitalstrukturen för svenska onoterade 

SME-företag under tre tidpunkter efter finanskrisen 2007/2008 med hänsyn till pecking 

order-teorin. Studien syftar till att fylla den kunskapslucka som författarna upplever finns. 

Det finns i dagsläget en begränsad mängd forskning som specifikt handlar om 

kapitalstruktur i relation till svenska SME-företag. Marknadsförhållandena har förändrats 

efter finanskrisen, och inte särskilt mycket forskning av effekterna på företag och dess 

kapitalstruktur har ägt rum ännu. Denna studie syftar till att bidra med att i allmänhet 

bredda kunskapen av vad förändrade marknadsförhållanden kan ha för påverkan på 

kapitalstrukturen hos SME-företag. Den kommer även att bidra till diskussionen 

angående pecking order-teorin och dess applicerbarhet på svenska onoterade SME-

företag. 

 

Förutom det teoretiska bidraget syftar även studien till att bidra med ett praktiskt bidrag. 

Främst anser författarna att det är beslutsfattarna i SME-företag som denna studie kan 

vara av intresse för. Kapitalstrukturen kommer analyseras, vilket innebär att studien 

kommer bidra med en tydligare bild hur svenska onoterade SME-företag generellt 

finansierar sin verksamhet. Studien kan även vara ett underlag för investerare som är 

intresserade av att köpa upp bolag och effektivisera dessa genom att förändra 

kapitalstrukturen. 

 

1.6 AVGRÄNSNINGAR 
• De valda tidpunkterna för studien är 2012, 2014 och 2016. 

 

• I studien kommer onoterade aktiebolag ingå, eftersom det ökar jämförbarheten med 

tidigare empiri. 

 

• Studien är begränsad genom att endast omfatta svenska SME-företag, eftersom de 

utgör majoriteten av verksamma företag inom Sverige och är viktigt för ekonomin 

och sysselsättningen (Svenskt Näringsliv, u.å). 

 

• SME-företag i studien definieras enligt Europakommissionen (2015). Ett kriterium 

för att företag ska inkluderas är att de ska vara oberoende, vilket innebär att ett enskilt 

eller flera företag gemensamt inte innehar 25 procent eller mer av kapitalet respektive 

rösträtten. Definitionen av små respektive medelstora företag följer nedan: 

 

• Små företag: 

o Årlig omsättning som understiger tio miljoner euro eller har en 

balansomslutning som understiger tio miljoner euro. 

o 10-49 anställda 

 

• Medelstora företag: 

o Årlig omsättning som understiger 50 miljoner euro eller har en 

balansomslutning som understiger 43 miljoner euro 

o <250 anställda 
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1.7 ÄMNESVAL 
I våra ekonomistudier vid Umeå universitet har en betydande del handlat om företags val 

av finansiering och fokus har varit på traditionella teorier och modeller gällande 

kapitalstruktur. De mer djupgående uppgifter inom utbildningen och ämnet har fokuserat 

kring några av Sveriges största företag och syftat till att öka förståelsen för olika mått av 

kapitalstruktur.  

 

Miller och Modigliani (1958; 1963) är några av de mest kända forskarna inom ämnet och 

de diskuterade hur finansieringen kan påverka företag. Dock är det delade meningar 

gällande vilken teori som bäst förklarar kapitalstruktur, vilket har resulterat i ett utbrett 

forskningsområde. Vi anser att det fortfarande finns frågetecken angående detta och 

därför har intresset för denna studie kring pecking order-teorin uppstått. 

 

Vi har valt att undersöka en traditionell modell, pecking order-teorin, i relation till ett 

urval som vi inte kommit i kontakt med. Dels för att det finns en upplevd kunskapslucka 

samt att det inte har utförts en studie på svenska onoterade SME-företag som jämför 

kapitalstrukturen mellan olika år. Denna studie utförs också för att öka vår egen förståelse 

om en annan del av den svenska marknaden. SME-företag är intressant att undersöka då 

majoriteten av svenska bolag ligger inom denna klassificering. Dessa företag har 

betydelse för näringslivet och arbetsmarknaden i Sverige (Svenskt näringsliv, u.å), vilket 

gör det ett intressant urval att undersöka. 
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2. Vetenskaplig metod 
 

Syftet med detta kapitel är att förklara och argumentera för studiens vetenskapliga 

ståndpunkter. En redogörelse följer för förförståelse, kunskapssyn, val av angreppssätt, 

metod och studiens perspektiv. Kapitlet avslutas med litteraturgranskning och 

redogörelse för etik och moral kopplat till studien. 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
Att vara medveten om forskarnas förförståelse är viktigt, då det har betydelse för studiens 

utformning (Wallén, 1996, s. 33). Individer tolkar ny information beroende på tidigare 

förförståelse. På grund av detta anser författarna att det är viktigt att förklara och redogöra 

vad tidigare erfarenheter kan ha för påverkan på val och beslut i denna studie.  

 

Förförståelse kan enligt Johansson-Lindfors (1993, s. 76) delas in i 

förstahandsförförståelse och andrahandsförförståelse. När förförståelsen sammankopplas 

med subjektiva erfarenheter kallas det förstahandsförförståelse, och vid 

andrahandsförförståelse sammankopplas förståelsen till mer subjektiva källor som 

exempelvis erfarenheter hämtade från föreläsningar och litteratur. I metodsammanhang 

används oftast förstahandsförförståelse. Johansson (2011, s. 48) menar på att 

förförståelsen kan påverka forskarens objektivitet samt studiens uppbyggnad och 

innehåll, beroende på tidigare erfarenheter kopplat till exempel utbildning, praktisk 

erfarenhet, kulturell bakgrund och samhällsklass. Som läsare av denna studie är det därför 

viktigt att ta författarnas förförståelse i beaktning och ställa sig kritiskt till deras 

objektivitet. Johansson-Lindfors (1993, s. 26) argumenterar för att problemformulering 

och kunskapssyn blir i regel påverkade av forskarens förförståelse. Genom att upplysa 

och diskutera forskarnas förförståelse strävas det efter att bidra med en djupare förståelse 

för studiens valda riktning. 

 

Båda författarna har liknande utbildning vid Umeå universitet inom det civilekonomiska 

programmet. Förutom de grundläggande kurserna har författarna valt inriktning mot 

finans. Kunskapen som de besitter efter avklarade studier innefattar bland annat förståelse 

av den svenska ekonomin, generella begrepp och enklare analysmetoder. Författarna har 

även fått en djupare kunskap om finansiella nyckeltal och betydelsen av dessa. Exempel 

på nyckeltal är avkastning på eget kapital och totalt kapital. Detta underlättar insamlingen 

av datamaterialet och utförandet av dataanalysen. Förutom inriktningen mot finans har en 

av författarna breddat sina kunskaper inom nationalekonomi vilket leder till en större 

förståelse för olika marknadsförhållanden och analysmetoder. Utbildningen har också 

förbättrat författarnas förmåga att hitta, förstå och sortera information. Ordförståelsen och 

kunskapen inom det engelska språket har också förbättrats vilket underlättar analysen av 

olika källor. Det är främst det akademiska ordförrådet som har breddats vilket både 

förenklar litteratursökningsprocessen och ökar kvalitén hos studier skrivna av författarna. 

Urvalet studien bygger på har författarna ingen större och djupare kunskap om, utan 

besitter mer generell kunskap från analyser av större bolag som varit genomgående inom 

det civilekonomiska programmet. 

 

2.2 VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
Enligt Hart (1998, s. 50) är det de grundläggande metodologiska frågorna i studien som 

lägger grunden för dess upplägg och utförande. Forskaren menar att de metodologiska 
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utgångspunkterna i en studie baseras på vilken verklighetssyn författarna har, samt vilken 

syn de har på kunskap. Detta är viktigt att ta hänsyn till eftersom inte alla har samma 

preferenser. Bryman och Bell (2017, s. 105) poängterar att hur forskningsfrågan 

formuleras har betydelse för studiens genomförande och inriktning, samt att det är viktigt 

att skildra om studien skall kunna vara replikerbar. I och med detta är det av vikt att 

upplysa om studiens utgångspunkter och vilken påverkan det har på studien. 

 
2.2.1 Kunskapssyn 
Bryman (2011, s. 29) menar att kunskapssyn eller epistemologi kan beskrivas som vad 

som är och vad som kan betraktas som kunskap inom ett ämnesområde, samt berör frågan 

om hur den sociala verkligheten studeras. Positivismen är ett kunskapsteoretiskt synsätt 

som utgår från när studier utförs i den sociala världen används naturvetenskapliga 

forskningsmetoder (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 39). Det författaren betonar är att 

positivismens definition kan skilja sig åt mellan forskare, men den generella slutsatsen är 

att kunskap måste kunna bestyrkas av sinnen, att ändamålet är att forma hypoteser som 

kan kontrolleras, att kunskap enbart kan skapas med hjälp av insamling av fakta samt att 

vetenskapen måste vara objektiv. Vad som är vetenskapliga uttalanden samt vad som är 

normativa uttalanden ska tydligt framgå. Lundahl och Skärvad (1999, s. 42-43) lyfter 

fram hermeneutiken som ett annat kunskapsteoretiskt synsätt. Hermeneutiken går motsatt 

riktning till positivismen och utgår från att det finns en skillnad mellan naturvetenskapen 

och samhällsvetenskapliga studieobjekt. Hermeneutiken är en tolkningssyn som grundar 

sig i att det finns en skillnad mellan individer och naturvetenskapliga studieobjekt, vilket 

leder till att det behövs tas hänsyn till att sociala handlingar är subjektiva vid utformning 

av studier. 

 

I denna studie lämpar sig det bäst att utgå från den positivistiska kunskapssynen. Detta är 

på grund av att studien grundar sig i objektiva fakta och inte individers värderingar. 

Positivismen beskrivs av Patel och Davidsson (2011, s. 26-28) som objektiv forskning 

där ingen påverkan av värderingar, politisk ståndpunkt och etniskt läggning finns. Studien 

baseras på objektiv information i form av kvantitativt datamaterial. I studien kommer det 

bildas hypoteser, vilka sedan kommer testas för att undersöka möjliga samband. Egna 

tolkningar kommer undvikas genom att studiens olika delar grundas i tidigare studier. 

Detta är något som också styrker det positivistiska synsättet.      

              

2.2.2 Vetenskapligt synsätt 
Enligt Bryman (2011, s. 35) handlar den ontologiska frågeställningen om individers 

uppfattning av verkligheten, antingen bör den betraktas objektivt utan påverkan av yttre 

realiteter eller subjektivt och därmed påverkad av individens uppfattning och handling. 

Denna separation har enligt Bryman (2011, s. 36-37) resulterat i två olika synsätt av 

individers verklighetssyn, objektivism och konstruktionism. Objektivismen utgår från 

antagandet att verkligheten är oberoende och inte påverkas av sociala företeelser. Det 

konstruktionistiska synsättet antar istället att verkligheten är relativ och mångtydig, samt 

att den ständigt förändras på grund av sociala företeelser. 

 

Det synsätt som mest lämpar sig för denna studie är den objektiva verklighetssynen. 

Lundahl och Skärvad (1999, s. 74) menar på att inom vetenskapen finns det en skyldighet 

hos författarna att uppnå objektivitet i sitt arbete. Studien ämnar generera ett resultat som 

inte är subjektivt påverkat av författarna. Författarna till studien kommer sträva efter att 

inte försöka färga studiens resultat och diskussion med egna åsikter eller uppfattningar, 
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eftersom det inte framgår av studiens syfte att författarna ska bidra med en egen 

verklighetsbild. Syftet är snarare att mer undersöka verkligheten som finns. Det är viktigt 

att betona att det kan vara problematiskt att behålla en studie helt objektiv, på grund av 

att det ligger naturligt hos individer att värdera och ha en subjektiv uppfattning av 

studerade objekt (Holme och Solvang 1997, s. 151). I denna studie kommer dock strävan 

efter objektivitet att vara hög för att öka studiens validitet. 

  

2.3 ANGREPPSSÄTT          
För att beskriva sambandet mellan teori och praktik i en forskningsstudie finns det enligt 

Bryman och Bell (2017, s. 42-46) två olika angreppssätt: den deduktiva respektive den 

induktiva metodansatsen. Det deduktiva angreppssättet utgår från existerande teorier som 

sedan testas mot verkligheten, motsvarande bygger det induktiva angreppssättet på att 

forskning snarare ska bidra till att skapa nya teorier (Bryman 2011, s. 28). Om 

forskningsansatsen består av framtagning av hypoteser och teori med stöd i empiriska 

fakta är det en deduktiv metodansats (Ejvegård, 2009, s. 41). 

                   

Den aktuella studien grundas främst i teorierna framtagna av Miller and Modigliani 

gällande kapitalstruktur samt Myers och Majlufs pecking order-teori. Med grund i dessa 

teorier presenteras hypoteser som kommer testas empiriskt i studien, vilka är framtagna i 

enlighet med den ställda frågeställningen. Bjereld et al. (2002, s. 89) menar på att 

hypoteser är grunden för forskarens undersökning av verkligheten, vilket stödjer att valt 

tillvägagångssätt är förenligt med det deduktiva angreppssättet. Patel och Davidssons 

(2011, s. 23) resonemang menar på att om studien grundas i befintlig teori och utförs med 

ett objektivt synsätt indikerar det ett deduktivt angreppssätt. Studien kommer således inte 

att syfta till att frambringa nya teorier, utan bidra med ytterligare empiri om 

kapitalstruktur hos svenska SME-företag. Detta är möjligen det starkaste argumentet till 

att angreppssättet är deduktivt istället för induktivt. 

                                                                                    

2.4 KVANTITATIV METOD  
I denna studie kommer forskningsstrategin följa det kvantitativa genomförandet, eftersom 

studien har en positivistisk kunskapssyn, en objektiv verklighetssyn och ett deduktivt 

angreppssätt. Bryman (2011, s. 40) menar att kvantitativ forskning lämpar sig bäst i 

studier med dessa synsätt på verklighet och kunskap. Denna studie utgår från att 

undersöka närmare kapitalstrukturen hos svenska SME-företag utifrån pecking order-

teorin, vilket leder till att den kvantitativa metoden är mest lämpad. I motsats till den 

kvantitativa metoden är den kvalitativa forskningsstrategin, som framhåller vikten att 

beskriva istället för att kvantifiera (Bryman & Bell, 2017, s. 58). Denna studie kommer 

inte ta hänsyn till individers individuella uppfattningar och konstruktion av verkligheten. 

Den kommer heller inte att ha ett induktivt angreppssätt, vilket resulterar i att det inte 

lämpar sig att använda sig av en kvalitativ metod. Utifrån studiens problemformulering 

och syfte är det mest passande med en kvantitativ metod, varpå den forskningsstrategin 

kommer användas. 
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2.5 ÖVERSIKT TEORETISK METOD 
För att sammanfatta de teoretiska ställningstaganden i denna studie se figur 1. Längst upp 

i figuren syns de övergripande metodvalen som sedan leder ner och fokuserar på den 

forskningsmetod som studien grundar sig i. 

 

 
FIGUR 1. SAMMANFATTNING TEORETISK MODELL 

   

 

2.6 STUDIENS PERSPEKTIV 
Bjereld et al. (2002, s. 17) poängterar att verkligenheten bör sättas i perspektiv för att göra 

den överskådlig. För att undvika tvetydigheter mellan författarens mening och läsarens 

mening använder sig forskare av specifika perspektiv. Genom att förenkla bilden av 

studiens perspektiv syftar det till att tydliggöra problemformuleringen och syftet i studien, 

samt minimera läsarens egna tolkningar. Studiens avsikt är att sträva efter ett sådant brett 

perspektiv som möjligt. Med detta i tanken utgår studien från klassiska finansiella mått 

som alla företag redovisar. Genom att använda mått som alla företag redovisar, innebär 

det att studien inte begränsas i termer av att företagen inte redovisar detta datamaterial.  

 

Studien ämnar även till att ha ett företagsperspektiv, vilket riktar sig mot beslutsfattare 

inom företagen. Främst riktar sig studien till svenska SME-företags företagsledning, 

eftersom det är dessa som har kontroll över hur företaget finansieras och det är dessa 

företag som studien är fokuserad kring. Genom att klassiska finansiella mått används i 

studiens statistiska tester, vilka ofta används för att utvärdera företagens välmående, kan 

studien även vara av intresse för investerare. Det kan därmed argumenteras för att ett 

delperspektiv för studien kan vara från investerares synvinkel. 

 

 

 

 

Kunskapssyn

- Positivism

Vetenskapligt synsätt

- Objektivism

Angreppssätt

- Deduktivt

Forskningsmetod

-Kvantitativ
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2.7 LITTERATURSÖKNING 
Vilka studier som används som underlag till en studie bör vara kritiskt utvalda vilket 

Johansson-Lindfors (1993, s. 87) påtalar. Författaren menar på att det kritiska teorivalet 

består av två faser: teorisökning och teorianvändning. I detta avsnitt diskuteras 

teorisökningen, varpå i nästa avsnitt teorianvändningen. 

 

Som tidigare nämnt ämnar studien studera kapitalstrukturen efter finanskrisen för svenska 

SME-företag utifrån pecking order-teorin. Därmed har studier som behandlar pecking 

order-teorin, kapitalstruktur, SME-företag och specifikt svenska SME-företag varit en 

utgångspunkt för studiens litteratursökning. Dessa ord beskrivs av Saunders et al. (2009, 

s. 76) som studiens nyckelord. Eftersom svenska informationskällor inom området är 

begränsat har majoriteten av sökningarna varit på engelska i olika kombinationer och 

böjningar. För att kunna hitta forskningsartiklar, teorier och ytterligare information som 

är relevant för studien har forskarna sökt artiklar med hjälp av nyckelorden och sedan 

identifierat och granskat källorna. Denna litteratursökningsmetod har i första hand gått ut 

på att hitta primärkällor, främst för att undvika andra författares tolkningsfel och därmed 

styrka uppsatsens validitet. Genom att närmare studera andra studiers referenslistor har 

även förslag på ytterligare studier som berör det valda ämnet identifierats. 

 

Litteratursökningen av vetenskapliga artiklar har främst utförts genom att använda sig av 

databaser som varit tillgängliga via Umeå universitetsbiblioteks avtal. Majoriteten av 

litteraturen är hämtad från Business Source Premier (härdanefter benämnt EBSCO), 

vilket ökar pålitligheten då många av dessa vetenskapliga artiklarna är vetenskapligt 

granskade och utvärderade av andra forskare. Vidare kontrollerades hur många gånger de 

valda studierna blivit citerad i andra studier för att skapa sig en uppfattning om de är 

erkänt accepterade. EBSCO är en bra databas att använda eftersom artiklarna inkluderas 

i ekonomiska vetenskapliga tidskrifter. Databasen Scopus som också är tillgänglig via 

Umeå universitet har även varit till användning vid sökandet av vetenskapliga artiklar. 

Ytterligare mer konventionella sökmetoder som till exempel Google Scholar har också 

varit till nytta. När information inte har funnits tillgänglig via internet har sökningen 

övergått till Umeå universitetsbiblioteks söktjänster för fysiska böcker. Saunders et al. 

(2012, s. 97) poängterar att litteratursökningsprocessen innefattar ofta en kombination av 

sökningar på internet, böcker och i sekundärkällor. Det återger ungefär hur metoden för 

litteratursökning är utformad i denna studie. 

 

Rangordning av antal citeringar 
Författarna har inte valt att rangordna nyckelorden, utan väljer istället att belysa hur ofta 

studiens valda källor är citerade. Rangordning av antal citeringar har som syfte att både 

ge en överblick över valda källor samt belysa trovärdigheten av källorna. Fler citeringar 

innebär i regel mer trovärdighet. De mest välkända teorierna inom kapitalstruktur, 

exempelvis de av Miller och Modigliani samt Myers är citerade många gånger, och de 

har stor validitet. Att poängtera är att nya källor, som är mindre citerade än äldre mer 

traditionella källor, inte behöver vara av mindre relevans eller lägre kvalité. Thurén (2013, 

s. 30) anser att trovärdigheten hos en källa ökar desto nyare källan är. De nyare källorna, 

som fokuserar kring urvalets kapitalstruktur och pecking order-teorin, utgör ett 

betydelsefullt bidrag till denna studie och det visar på deras relevans. Trots att citering 

saknas hos dessa nya källor är de en grund till den teoretiska referensramen. Antal 

citeringar per artikel har tagits fram via Google Scholars funktion och presenteras i tabell 

1 nedan. 
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TABELL 1. RANGORDNING ANTAL CITERINGAR 

Forskningsartiklar Antal citeringar  
 

Jensen & Meckling (1976)  

 

Myers & Majluf (1984) 

 

Modigliani & Miller (1958) 

 

 

 

72542-20527 

Myers (1984) 

 

Shyam-Sunders & Myers (1999) 

 

Frank & Goyal (2003) 

Modiglianni & Miller (1963) 

 

Fama & French (2002) 

 

 

 

9410 - 2501 

Michaelas et al. (1999)  

 

Chittenden et al. (1996)  

 

Deesomsak et al. (2004)  

 

Hall et al. (2004)  

 

Hovakimian (2012) 

 

 Baskin (1989) 

 

López Gracia & Sogorb Mira (2008) 

 

Ozkan (2001) 

 

Wijst & Thurik (1993) 

 

909 -230 

Allen (1993)  

 

Yazdanfar & Öhman (2015) 

 

Kaur & Rao (2009) 

 

Yazdanfar & Ödlund (2010) 

 

Yazdanfar & Öhman (2017) 

 

Kothari et al. (2005) 

Ghosh (2015) 

 

Mac an Bhaird & Lucey (2014) 

 

Proença at al. (2014) 

 

Yilmaz et al. (2005) 

 

De Jong et al. (2011) 

 

Gill et al. (2011) 

 

192-0 

 

2.8 LITTERATURGRANSKNING     
Vid användningen av källor i en studie ska författarna alltid välja dem omsorgsfullt och 

tolka med försiktighet, vilket poängteras av Ejvegård (2009, s. 71). Genom att kritiskt 

granska de källor som studien stöds av kan tillförlitligheten bedömas. Ejvegård (2009, s. 

71-75) menar att det finns fyra olika krav för att granska tillförlitligheten i källorna. Dessa 

krav är äkthetskrav, oberoendekrav, färskhetskrav och samtidighetskrav, vilket kommer 

diskuteras i kommande avsnitt.  

 

2.8.1 Äkthetskrav 
Att studera äktheten i källan är en viktig del av källkritiken för att undvika förfalskade 

källor. Det är inte alltid enkelt att kunna särskilja om källan är korrekt eller inkorrekt, i 

vissa fall kan expertishjälp behövas för att göra en sådan bedömning (Thurén, 2013, s. 

17). Studien kommer i största möjliga utsträckning utesluta hemsidor och enklare 

elektroniska källor, som är typer av källor som är enklare att manipulera. Vetenskapliga 

artiklar som studien grundar sig på är vetenskapligt granskade och samtliga är publicerade 

i större tidskrifter, därmed minimeras risken att källan är en förfalskning. Hänsyn bör tas 

till att det kan förekomma feltolkad empiri i de tidigare studierna. För att minimera risken 

att bryta mot äkthetskravet har studien använt sig av flertalet studier för att konstatera 
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relationen mellan de valda variablerna. Detta har författarna gjort för att minimera risken 

för att äkthetskravet inte uppfylls.  

 

2.8.2 Oberoendekrav 
Det är viktigt i samband med en studie att författarna i stor utsträckning gör sig 

självständiga från sekundärkällor. Thurén (2013, s. 34-36) poängterar att en källa ska 

styrkas av minst två andra oberoende källor för att oberoendekravet ska uppfyllas. En 

anledning till att sekundärkällor inte stämmer överens med primärkällan är den mänskliga 

faktorn. I denna studie kommer frågeställningen besvaras genom analys av offentliga 

nyckeltal för svenska onoterade SME-företag. Det innebär att all data i studien är 

sekundärdata. Studien använder sig uteslutet av aktiebolag vilket enligt Bolagsverket 

(2018) innebär att företagen ska ha en revisor. Det betyder att företagens nyckeltal är 

inspekterade av minst en oberoende källa innan de publiceras. Författarna av denna studie 

har inte vetskap om någon ytterligare granskning utförts, utan förlitar sig på revisorns 

arbete. 

 

2.8.3 Färskhetskrav 
Thurén (2013, s. 7) menar att om det finns en ny studie ska den användas före en äldre 

studie, då argumentet är att nya källor är bättre jämfört med äldre om färskhetskravet 

inkluderas i bedömningen. I denna studie kombineras väl accepterade äldre teorier med 

nyare studier inom ämnet. Författarna till denna studie menar på att kombinationen 

fungerar bra för att uppfylla färskhetskravet då den nyare empirin är grunden till 

metodvalet, medan de äldre studierna är mest av vikt för den teoretiska referensramen. 

Den empiriska undersökningen baseras på historisk information presenterad i 

årsredovisningar från åren 2012, 2014 och 2016. Denna information är så aktuell som 

möjligt när denna studie utfördes, vilket hjälper till att fullgöra färskhetskravet. 

 

2.8.4 Samtidighetskrav 
Eftersom denna studie har avsikten att undersöka och jämföra om kapitalstrukturen har 

förändrats mellan åren 2012, 2014 och 2016 i svenska SME-företag, kommer kravet på 

samtidigheten inte att påverkas. Detta då syftet med studien är någonting som alltid är 

aktuellt inom företagsekonomin, vilket är underförstått genom de splittrade meningarna 

som fortfarande råder inom forskningsområdet. Samtidighetskravet och färskhetskravet 

motsäger sig till varandra (Ejvegård, 1996, s. 61-62). Samtidigt som färskhetskravet visar 

på vikten av att nyttja nya källor innebär samtidigheten att en studie ska befinna sig nära 

händelsen. Exempelvis en studie från 2008 uppfyller samtidighetskravet mer än en studie 

från 2018 vid forskning om finanskrisen 2007/2008, men en studie från 2018 uppfyller 

färskhetskravet till större del. 

 

2.9 ETIK 
Två forskare som beskriver metodologi är Bryman och Bell (2017, s. 137) som diskuterar 

och beskriver fem olika principer i relation med etik och vetenskapligt skrivande. Dessa 

fem principer är informationskrav, konfidentialitetskrav, samtyckeskrav, nyttjandekrav 

samt falska förespeglingar.  

 

Informationskravet betyder att forskaren skall informera uppgiftslämnaren och deltagarna 

som är tilltänkta att medverka i undersökningen om deras uppgift och de villkor som berör 

dem. De ska även bli underrättade att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan 

avbryta sin medverkan. Informationen som deltagarna får innan deltagande ska omfatta 
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alla de element i den aktuella studien som sannolikt påverkar deras villighet att delta. Den 

andra principen, konfidentialitetskravet, berör hur den insamlade informationen ska 

hanteras. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 147) betyder det att ingen utomstående ska få 

tillgång till informationen deltagarna ger ut. De menar även på att alla som medverkar i 

studien och hanterar etiskt känsliga uppgifter om enskilda identifierbara observationer 

ska skriva under en tystnadsplikt. Uppgifterna om identifierbara observationer skall 

antecknas, lagras och avrapporteras så att utomstående inte skall kunna identifiera 

enskilda objekt. Bryman och Bell (2013, s. 147) menar att den tredje principen, 

samtyckeskravet, betyder att de som medverkar i studien har rätt att bestämma över sin 

medverkan om hur länge och på vilka premisser de skall delta under. De ska även kunna 

avbryta sin medverkan utan att det ska bli några negativa följder. Nyttjandekravet som är 

den fjärde principen betyder att allt datamaterial som studien grundar sig i får inte nyttjas 

till något annat än studiens syfte (Bryman och Bell, 2013, s. 137). Slutligen den femte 

principen handlar om falska förespeglingar och innebär att forskarna skall förmedla ut 

information som är sann. 

 

I denna studie används en kvantitativ metodansats där datamaterialet är offentliga 

uppgifter. Eftersom individers åsikter inte kommer inkluderas som vid en kvalitativ 

undersökning skapas inte samma incitament till att etiska problem uppstår i samband med 

studien. Datamaterialet som denna studie bygger på har hämtats från Thomas Reuters 

databas Eikon och kan därför på ett smidigt, enkelt och sanningsenligt sätt kontrolleras. 

För den valda studien är inte informations- och samtyckeskravet av intresse eftersom 

studien enbart använder sig av offentlig information som inte kommer påverkas av den 

mänskliga faktorn. Detta betyder också att konfidentialitets- och nyttjandekravet uppfylls. 

Studien syftar till att förmedla korrekt information i linje med den femte principen 

gällande falska förespeglingar.
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3. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel syftar till att redogöra för den teoretiska referensramen som grundar sig i 

den vetenskapliga synvinkeln presenterad i tidigare avsnitt. Teorierna omfattar ämnet 

kapitalstruktur, varpå de som diskuteras är Miller och Modiglianis relevans- och 

irrelevansteorem, pecking order-teorin och trade off-teorin. Avslutningsvis presenteras 

valda variabler som ska redogöra för urvalets kapitalstruktur och de hypoteser som 

kommer testas. 

 

Studien utgår huvudsakligen från pecking order-teorin, vilket gör att teori får stort fokus. 

Denna teori härstammar från Miller och Modiglianis teorier gällande kapitalstrukturens 

irrelevans respektive kapitalstrukturens relevans, vilket ger incitament att redogöra för 

dessa. Pecking order-teorin ställs ofta mot trade off-teorin, varpå denna teori inkluderas i 

den teoretiska referensramen. Dock vill författarna poängtera att ingen större fokus 

kommer läggas i resterande delar av studien gällande Miller och Modiglianis teorier 

respektive trade off-teorin, utan de är mer inkluderade för att förklara pecking order-teorin 

i relation till andra klassiska teorier inom kapitalstuktur.  

 

3.1 MILLER OCH MODIGLIANI 
Franco Modigliani och Merton Miller konceptualiserade och utvecklade sin teori under 

1950-talet, vilket de presenterade i artikeln The cost of capital, corporate finance and 

theory of investments. Teorin visade sig bli en central punkt inom forskningsområdet. 

Miller and Modiglianis (1958, s. 296) irrelevansteori menar på att marknadsvärdet för ett 

företag beräknas med stöd från lönsamheten, risken i de underliggande tillgångar och att 

företaget är självständigt från hur de finansierar investeringarna eller fördelar 

utdelningarna. Miller och Modigliani utvecklade irrelevansteorin och 1963 presenterade 

de relevansteorin. Även om dessa teorier utvecklades för länge sedan utgör än idag Miller 

och Modiglianis teorier en grundläggande och viktig beståndsdel i forskning kring 

kapitalstruktur. Nedan följer en mer ingående redogörelse för de två teorierna. 

 

3.1.1 Kapitalstrukturens irrelevans 
Miller och Modiglianis (1958) irrelevansteori bygger på ett antal grundläggande 

antaganden, vilka är att alla marknader är perfekta, alla bolag erhåller identiska 

kapitalkostnader samt att inga skatter, agentkostnader eller kostnader för konkurs finns. I 

proposition I redogör Miller och Modigliani (1958, s. 273) för dessa antaganden och 

argumenterar för kapitalstrukturens irrelevans. De menar att belånade företag inte kan 

kräva kompensation för hävstångseffekten som uppstår vid skulder, eftersom investeraren 

istället kan välja att öka belåningen i sin personliga portfölj (Miller och Modigliani, 1958, 

s. 270). Med dessa antaganden kommer därför ett icke belånat företag och ett belånat 

företag erhålla samma marknadsvärde, vilket i sin tur innebär att den optimala 

kapitalstrukturen inte existerar och valet mellan att finansiera sig med endast skulder, 

enbart av eget kapital eller en kombination av dessa blir irrelevant. 

 

I proposition II av Miller och Modigliani (1958, s. 271) menar författarna att bolag som 

skuldsätter sig till en högre grad kommer kunna utvinna en högre avkastning för ägare. 

Detta innebär att kapitalkostnaden kommer vara konstant genom att ökad 

skuldsättningsgrad bidrar till en högre kostnad för det skuldsatta kapitalet. Detta 

indikerar, i likhet med proposition I, att den optimala kapitalstrukturen inte existerar och 
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frågan om skuldsättningsgraden blir irrelevant enligt Miller och Modigliani (1958, s. 

278). 

 

3.1.2 Kapitalstrukturens relevans 
Miller och Modiglianis artikel från 1958 blev utsatt för kritik eftersom inte 

verklighetstrogna antaganden gjordes, bland annat genom att ignorera skatter. Miller och 

Modigliani valde att revidera teorin, varpå år 1963 presenterades artikeln Corporate 

income taxes and the cost of capital: A correction. Fokus var mycket på skattesköldens 

betydelse och dess påverkan på företags kapitalstruktur. Genom detta fokus valde de att 

ta hänsyn till de ränteavdrag som företag har möjlighet att göra om belåningen ökas, samt 

att dessa ränteavdrag ökar bolagets marknadsvärde. Miller och Modigliani (1963) 

diskuterar även den ökade hävstången som uppstår vid en ökad belåning, och menar på 

att den indikerar att företag ska uteslutande finansieras av skulder. Miller och Modigliani 

(1963, s. 442) påpekar att teorin inte är verklighetsbaserad eftersom en ökad belåning kan 

resultera i en högre kostnad för kapital som i sin tur skulle motverka hävstångseffekten. 

 

Dessa två artiklar, kapitalstrukturens irrelevans och relevans av Miller och Modigliani 

(1958; 1963), är viktiga för denna studie eftersom de är grunden till kapitalstrukturens 

olika teorier, bland annat pecking order-teorin och trade off-teorin. I denna studie kommer 

inte något ytterligare fokus att läggas på att analysera hur skatteskölden ser ut i de valda 

bolagen, utan att istället undersöka kapitalstrukturen mellan de valda tidsperioderna och 

titta närmare om det är någon variabel som eventuellt kan förklara en potentiell skillnad. 

 

3.2 TRADE OFF-TEORIN 
1984 presenterade Myers trade off-teorin, som är en betydande teori inom 

forskningsområdet. Företag kan uppnå vinstmaximering genom att balansera kostnader 

och fördelar i och med skuldsättning om företagets tillgångar och investeringsplaner hålls 

konstant (Myers, 1984, s. 577). I motsats till Miller och Modiglianis (1958; 1963) teorier 

pekar trade off-teorin på att varje enskilt företag har en optimal skuldsättningsnivå, en 

nivå som företag vill åstadkomma för att kunna skapa det högsta företagsvärdet. Genom 

att hitta den optimala kapitalstrukturen i linje med trade off-teorin kan företag därmed 

öka räntabiliteten på det totala kapitalet. Hänsyn måste dock också tas till att företagets 

värde ökar vid en ökad skuldsättning men att det även uppstår en ökad kostnad för en 

potentiell likvidation av företaget. 

  

 
FIGUR 2. TRADE OFF-TEORIN  

(Myers, 1984, s. 577). Reprinted with permission. 
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I figur 2 ovan visualiseras trade off-teorin enligt Myers (1984, s. 577). Det illustreras hur 

nuvärdet av skatteskölden skapar ett högre marknadsvärde för företaget upp till den 

optimala nivån av skulden. Ovan den optimala skuldsättningsnivån resulterar ökad 

skuldsättning i för höga kostnader i jämförelse med fördelar. Risken som ökad belåning 

resulterar i blir för hög, vilket gör att kostnaden för kapital blir högre än skattefördelarna. 

Detta innebär att företagets marknadsvärde minskar. 

 

Trade off-teorin är en grundläggande teori inom forskningen av kapitalstrukturen och 

därför anser författarna att den är viktig att belysa i detta sammanhang. Dock kommer 

inte något större fokus att läggas på denna teori, men den är bra att ha i åtanke då stor del 

av den tidigare empirin har valt att ställa kapitalstruktursteorier, som exempelvis pecking 

order-teorin och trade off-teorin, mot varandra.  

 

3.3 PECKING ORDER-TEORIN 
1984 presenterade Myers och Majluf en ny teori som skulle bli banbrytande inom 

forskningen kring kapitalstruktur. Pecking order-teorin är till viss del en motsats till trade 

off-teorin samt agent-teorin, då den baseras på att det uppstår asymmetriskt information 

mellan inre (e.g. ägare och företagsledare) och yttre (e.g. investerare och långivare) 

intressenter i företaget (Myers & Majluf, 1984, s. 189). Myers presenterade ytterligare en 

artikel samma år kallad The capital structure puzzle där författaren ställer sina två teorier 

mot varandra; trade off-teorin och pecking order-teorin. Till skillnad från trade off-teorin 

grundar sig pecking order-teorin i tankesättet att intern finansiering alltid är att föredra 

framför extern finansiering (Myers, 1984, s. 581). Företag följer därmed överlag 

rangordningen av finansiering enligt följande: interna medel, skulder, olika typer av 

obligationer och sist eget kapital. 

 

Asymmetrisk information uppstår när en part besitter mer information än den andra parten 

(Myers och Majluf, 1984, s. 189), vilket är ett grundläggande antagande för teorin. På 

grund av denna skillnad i information kan det argumenteras att intern finansiering är att 

föredra framför finansieringsmetoder som sänder signaler till investerare under premissen 

av asymmetrisk information, exempelvis nyemissioner och företagsobligationer (Myers, 

1984, s. 583-584).  

 

Som regel väljer företag att emittera nya aktier till ett lägre pris än rådande marknadspris 

för att inte hamna i situationen att de nya andelarna inte säljs och emissionen inte blir 

fulltecknad (Myers och Majluf, 1984, s. 188-190). Ofta tolkas ett lägre pris av 

investeraren som att företagsledningen, med mer insikt i företaget, anser att 

marknadsvärdet är för högt. Det ger negativa signaler vilket resulterar i att företaget anses 

som ett oattraktivt finansieringsalternativ. Eftersom asymmetrisk information uppstår är 

antagandet om perfekta marknader och att det råder jämvikt på marknaden inte uppfyllt.   

 

Å andra sidan signalerar finansiering med interna medel inte negativa signaler. Myers och 

Majluf (1984, s. 209) fann bevis för att företag som har lägre skuldsättningsgrad och 

därmed finansieras mestadels internt är mer lönsamma än företag med högre 

skuldsättningsgrad. Även Hovakimian et al. (2012, s. 330) menar på att det finns ett 

samband mellan hög lönsamhet och hög frekvens av intern finansiering. I deras forskning 

fann de att företag med höga försäljningskostnader väljer att vara mindre skuldsatta. De 

pekade på att högre kostnader ökar risken för konkurs, varpå sådana företag väljer att 

hålla nere skuldsättningsgraden för att minska risken för likvidation. 
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I denna studie kommer vi applicera pecking order-teorin under premissen att det finns ett 

samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, likviditet, tillväxt, storlek och ålder. 

Denna teori är vald utifrån att den enligt författarna bör vara applicerbar på studiens urval 

som innefattar SME-företag. Författarna tänker sig att mindre företag väljer att använda 

interna medel framför att gå till banken och låna pengar, eftersom det är mindre 

komplicerat. I jämförelse kan större företag ha mer incitament att använda andra 

finansieringsmetoder framför interna medel, vilket gör att pecking order-teorins 

applicerbarhet kan ifrågasättas. 

 

Vi kommer inte undersöka själva pecking order-teorin, hur till exempel 

informationsasymmetri eller signalering påverkar företagets avkastning, utan använda 

pecking order-teorin för att analysera och kunna dra slutsatser om företags 

kapitalstruktur. En ytterligare teori som studien inte syftar till att undersöka är agentteorin 

som grundar sig i att beslutsfattare i ett bolag inte tar beslut i aktieägarnas intresse (Jensen 

& Meckling, 1976, s. 51). Aktieägares huvudintresse är att värdet på aktien skall 

maximeras och om beslutsfattarnas agerande inte överensstämmer med detta uppstår det 

kostnader för aktieägarna då beslutsfattarna behöver övervakas. 

 

3.4 TIDIGARE EMPIRI 
Finansieringsbeteende hos företag är förslagsvis påverkat av kontexten och miljön 

företaget är verksam inom (Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 8). På grund av detta har 

författarna valt att beskriva olika studier om kapitalstruktur och SME-företag från olika 

länder, följt av studier som jämför detta mellan olika länder. Extra fokus har lagts på 

studier kring svenska SME-företag, men på grund av att forskningen kring svenska SME-

företag är begränsad, har även studier kring svenska mikroföretag inkluderats. Detta på 

grund av att slutsatser från dessa typer av studier kan vara relevanta eftersom dessa 

företag verkar i samma miljö som denna studies urval. I dessa studier har en rad olika 

signifikanta variabler diskuterats som visat antingen ett negativt eller positivt samband 

med olika skuldsättningsmått. Särskilt fokus har lagts på studier som berör pecking order-

teorin. Nedan följer en överblick över tidigare empiri. 

 

Yazdanfar och Öhman (2017, s. 106) undersökte vilka faktorer som förklarar 

kapitalstrukturen hos svenska SME-företag. Urvalet bestod av 15897 svenska olistade 

företag från fem branscher över en tidsperiod från 2009 till 2012. I denna studie 

fokuserade forskarna på att särskilja kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad. 

Metoden som användes var ordinary least squares (hädanefter benämnt OLS) 

regressionsanalys, där de beroende variablerna var de två typerna av skuldsättningsgrad. 

Alla hypoteser bestod av två delar, en som testade variabeln mot kortfristig respektive 

långfristig skuldsättningsgrad. Med grund i pecking order-teorin antogs ett samband med 

de beroende variablerna, varpå endast tre av variablerna förväntades ha samma samband, 

negativt eller positivt, med båda mått av skuldsättningsgrad (Yazdanfar & Öhman, 2017, 

s. 111-113). Dessa tre variabler är lönsamhet, tillväxt och likviditet. Resultatet visade på 

åtta förklarande variabler för företagens skuldsättningspolicy (Yazdanfar & Öhman, 

2017, s. 106). Dessa variabler är: storlek, ålder, tillväxt, lönsamhet, likviditet, materiella 

tillgångar, ränteavdrag och branschtillhörighet. 

 

Som tidigare nämnt är det ytterst begränsad forskning som utförts på svenska SME-

företag kopplat till deras kapitalstruktur. En större del av forskningen är gjord på företag 

från andra europeiska länder. I Tyskland har Wijst och Thurik (1993, s. 61) gjort en 
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liknande OLS regression samt least squares dummy variable regression för att testa 

relationen mellan olika variabler och detaljhandelsföretags kapitalstruktur över 

tidsperioden 1954-1977. Studien visade på att materiella tillgångar, lageromsättning samt 

avkastning på investeringar påverkar företagens kapitalstruktur. Resultatet visade även 

på stöd för att pecking order-teorin var relevant i sammanhanget att förklara externa 

finansieringsmönster hos urvalet. 

 

Chittenden et al. (1996, s. 62-67) undersökte 3480 SME-företag i Storbritannien över fem 

år genom att använda tvärsnittspaneldata och OLS regression. Studien resulterade i att 

författarna fann signifikanta samband mellan företagens kapitalstruktur och lönsamhet, 

tillgångarnas struktur, storlek, ålder och börsens utveckling. Resultatet visade även på att 

beroende på lönsamheten valde företag olika finansieringssätt. Högre lönsamhet 

resulterade i finansiering med interna medel, medan mindre lönsamma företag förlitar sig 

till mestadels på skulder som finansiering. 

 

En annan studie utfört på brittiska SME-företag gjordes av Michaelas et al. (1999, s. 113) 

där flera olika regressionsmodeller användes för att analysera kapitalstrukturen. Urvalet 

bestod av 3500 företag och tidsperioden var tio år, från 1986 till 1995. Författarna såg att 

kapitalstrukturen berodde på både tid och bransch. De variabler som visade på 

signifikanta samband med kortfristig respektive långfristig skuldsättningsgrad var: 

storlek, ålder, lönsamhet, tillväxt och tillväxtmöjligheter, tillgångarnas struktur, operativ 

risk, lageromsättning och nettoskuld. 

 

Ozkan (2001, s. 182), undersökte 390 brittiska företag över en tidsperiod mellan 1984 

och 1996. Fokus var på att identifiera den optimala kapitalstrukturen hos företagen och 

hur processen ser ut för att ta sig till denna kapitalstruktur. Författaren utförde bland annat 

OLS regression där total skuldsättningsgrad testades mot ett flertal variabler. Resultatet 

visade på signifikanta samband för variablerna storlek, likviditet, lönsamhet och tillväxt. 

 

I Sverige gjordes en studie av Yazdanfar och Ödlund (2010, s. 373) på 10905 svenska 

mikroföretag med fokus på vilka företagsspecifika variabler som påverkade deras 

kapitalstruktur. Perioden som undersöktes var i relation till andra studier kort, mellan 

2006 till 2007. För att empiriskt testa deras hypoteser används multipla 

regressionsmodeller, varpå resultatet indikerade att det fanns ett samband mellan 

kapitalstruktur och storlek, ålder, materiella tillgångar och lönsamhet. Storlek, ålder, 

materiella tillgångar och lönsamhet visade på ett negativt samband till kortfristiga 

skulder. Det fanns även ett signifikant positivt samband mellan storlek och materiella 

tillgångar med lönsamhet, men negativt samband till långfristiga skulder. Hur stor 

påverkan ålder och materiella tillgångar hade på kortfristiga skulder berodde på branschen 

som företaget var verksam inom. 

 

López-Gracia och Sogorb-Mira (2008, s. 117) har utfört en studie på 3569 spanska SME-

företag för att hitta förklarande variabler till SME-företagens kapitalstruktur. Studiens 

undersökningsperiod sträcker sig från 1995 till 2004. Metoden som forskarna använde för 

att undersöka sambandet mellan tio förklarande variabler och skuldsättningsgraden var 

generalized method of moments och two-stage least squares methods (López-Gracia & 

Sogorb-Mira, 2008, s. 125). Resultatet från studien visade att fem av de tio undersökta 

variablerna förklarade skuldsättningsgraden med signifikant stöd (López-Gracia & 

Sogorb-Mira, 2008, s. 117). Dessa variabler är: ålder, storlek, tillväxt, lönsamhet och 

ränteavdrag. Urvalet visar också på att SME-företagen förlitar sig mer på interna istället 
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för externa finansieringskällor, vilket överensstämmer med pecking order-teorins 

resonemang. 

 

Vidare gjordes en liknande studie med särskild fokus på effekterna av finanskrisen 

2007/2008 på 12857 portugisiska SME-företag över tidsperioden 2007-2010 (Proença et 

al., 2014, s. 182). Resultatet visade på att lönsamhet, likviditet och tillgångarnas struktur 

är de mest förklarande variablerna när kapitalstrukturen undersöktes. Särskilt intressant 

var även att resultatet visade på tendenser att skuldsättningsgraden minskade under 

finanskrisen. Dock poängterar författarna trots att de såg denna nedåtgående trend är inte 

deras studie djupgående nog att konstatera att det var finanskrisen som skapade denna 

övergripande negativa trend i skuldsättningsgraden hos urvalet (Proença et al., 2014, s. 

190). 

 

Hall et al. (2004, s. 716) har utvecklat forskningen kring SME-företag och deras 

kapitalstruktur genom att utföra en studie som syftade till att försöka belysa möjliga 

skillnader i förklarande variabler mellan olika länder. Deras urval bestod av 4000 

onoterade SME-företag, där 500 var från varje av de åtta länder som ingick i studien. 

Datamaterialet var hämtat från år 1995. Som beroende variabler användes kortfristig 

respektive långfristig skuldsättningsgrad. Vidare redogör Hall et al. (2004, s. 725) att 

studiens resultat indikerade att de oberoende variablerna som förklarade sambandet 

mellan kapitalstruktur och skuldsättningsgraden var tillväxt, lönsamhet, storlek, ålder, 

och materiella tillgångar. Den största påverkan på sambandet hade materiella tillgångar, 

medan tillväxt var den minst påverkande variabeln. När det kommer till skillnader mellan 

länderna var variationen i kapitalstruktur hos urvalet mest troligen förklarbart av lands- 

och företagsspecifika skillnader. 

 

I en studie av Deesomsak et al. (2004, s. 387) undersöker och jämför författarna 

kapitalstrukturen hos företag i fyra länder som tillhör Asien-stillahavsområdet. Valet av 

företag är gjort med bakgrunden att länderna har olika legala, finansiella, och 

institutionella miljöer. Data som inkluderades i studien bestod av cirka 1500 företag över 

tidsperioden 1993-2000 (Deesomsak et al., 2004, s. 393). Utifrån regressionsanalyserna 

kom de fram till att signifikansen och storleken på koefficienterna för de olika variablerna 

varierar före och efter den asiatiska krisen 1997, samt i vilket land företagen är 

verksamma i. Den beroende variabeln för studien är total skuldsättningsgrad (Deesomsak 

et al., 2004, s. 387). I regressionsmodellen har de inkluderat variablerna materiella 

tillgångar, lönsamhet, storlek, tillväxt, ränteavdrag, likviditet, inkomstvolatilitet och hur 

aktiekursen rör sig. Urvalet bestod av både noterade och onoterade företag. 

 

Mac an Bhaird och Lucey (2014, s. 1-4) utförde en omfattande studie som inkluderade 

över 90000 observationer av företag från 13 länder och över tidsperioden 2002-2008. 

Syftet med studien var att identifiera specifika företagsegenskaper, branscheffekter och 

landspecifika variabler som hade ett samband med företagens kapitalstruktur. De 

beroende variablerna var kortfristig respektive långfristig skuldsättningsgrad. Resultatet 

pekade på ett negativt samband mellan kortfristig skuldsättningsgrad och ålder, materiella 

tillgångar, tillväxt och storlek. I relation till långfristig skuldsättningsgrad fann de ett 

positivt samband med storlek, tillväxt och materiella tillgångar, och ett negativt samband 

med ålder och lönsamhet. Författarna menar även på att deras resultat innebär att SME-

företag undviker långfristiga skulder för att bibehålla deras självständighet. 

Kapitalstrukturen var även påverkad på olika sätt med hänsyn till i vilket land och bransch 
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företaget var verksam inom, varpå det finansiella systemet samt regler och lagar i det 

specifika landet belystes som anledningar varför (Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 8). 

 

3.5 VARIABLER OCH HYPOTESER 
Utifrån tidigare studier finns det ett antal variabler som visat sig kunna förklara 

kapitalstrukturen hos SME-företag. I denna studie är inte det huvudsakliga syftet att bidra 

med ytterligare underlag till relevanta variabler, utan snarare att undersöka om SME-

företags kapitalstruktur följer pecking order-teorin. Därför har fem variabler från tidigare 

studier valts ut för att testa sambandet med företagens skuldsättningsgrad. Dessa variabler 

är: lönsamhet, tillväxt, likviditet, storlek och ålder. Nedan följer ett resonemang kring den 

beroende variabeln och de oberoende variablerna samt presentation av studiens hypoteser 

som kommer testas i de statistiska testerna. En kort redogörelse för dummyvariabeln 

bransch inkluderas även i avsnittet. 

 

 
3.5.1 Skuldsättningsgrad 
I denna studie har författarna valt att använda företagens skuldsättningsgrad som 

beroende variabel, vilket specificeras i denna studie som totala skulder genom totala 

tillgångar. Skuldsättningsgrad och dess relation till förklarande variabler används 

genomgående i tidigare studier för att studera urvalets koppling till pecking order-teorin. 

Många tidigare studier har valt att dela upp den totala skuldsättningsgraden i kortfristig 

och långfristig skuldsättningsgrad (Chittenden, 1996, s. 65; Hall et al., 2004, s. 720-721; 

Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 5; Michaelas et al., 1999, s. 118; Yazdanfar & Ödlund, 

2010, s. 376; Yazdanfar & Öhman, 2017, s. 112). Dock, med hänsyn till studiens 

omfattning väljer författarna endast en beroende variabel. Ghosh (2015, s. 333) menar på 

att kortfristiga och långfristiga skulder kan vara motsatser alternativt komplement till 

varandra, vilket innebär att endast ett skuldsättningsmått kan vara till en nackdel. Vidare 

finns även argumentet att om total skuldsättningsgrad används kan det dölja viktiga 

skillnader mellan kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad (Chittenden et al., 1996, 

s. 65; Wijst & Thurik, 1993, s. 61-62). Det finns å andra sidan ett antal studier som använt 

total skuldsättningsgrad som beroende variabel, bland annat Michaelas et al. (1999, s. 

118) samt López-Gracia och Sogorb-Mira (2008, s. 126). Även om den beroende 

variabeln inte är identisk i alla tidigare studier som den som används i denna studie kan 

slutsatser och tillvägagångssätt fortfarande vara av relevans för denna studie. 

 

3.5.2 Lönsamhet 
Sambandet mellan lönsamhet och kapitalstruktur har studerats i flertalet studier och under 

en längre tidsperiod. Pecking order-teorin som tidigare nämnt utgår från synsättet att 

lönsamheten påverkar skuldsättningsgraden. I olika studier med urval av SME-företag 

har det funnit bevis för att de vinster som företagen genererar står för de huvudsakliga 

finansiella resurserna, vilket går i linje med pecking order-teorin då intern finansiering 

används före extern finansiering och nytt eget kapital (Chittenden et al., 1996, s. 64; Hall 

et al., 2004, s. 735; Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 6; Yazdanfar & Öhman, 2017, s. 

119). Detta innebär att sambandet som förväntas mellan företags skuldsättning och 

lönsamhet borde vara negativt. Desto högre lönsamhet, desto mindre behov för extern 

finansiering då vinsterna kan återinvesteras i företaget. Med grund till detta presenteras 

följande hypotes: 
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H0 1: Det finns inget negativt samband mellan SME-företags lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. 

HA 1: Det finns ett negativt samband mellan SME-företags lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. 

 

3.5.3 Tillväxt  
Den andra variabeln som inkluderas i regressionsanalysen är tillväxt. Företag som har en 

högre tillväxt behöver oftast mer finansiella medel för att upprätthålla den. Om företaget 

inte går med vinst och därmed inte är lönsamt, vänder sig företagen till finansiering med 

skulder. I enlighet med pecking order-teorins resonemang kommer företag att använda 

interna medel framför externa medel, men tillväxtföretag är ofta i så stort behov av kapital 

att de interna medlen inte räcker till. Det förväntas därför ett positivt samband mellan 

företagstillväxt och skuldsättningsgrad (Hall et al., 2004, s. 720; López-Gracia & Sogorb-

Mira, 2008, s. 127; Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 6; Yazdanfar & Öhman, 2017, s. 

119). Om företaget har hög tillväxt, innebär det högre belåning för att finansiera tillväxten 

och därmed hög skuldsättningsgrad. Detta har resulterat i följande hypotes: 

 

H0 2: Det finns inget positivt samband mellan SME-företagstillväxt och 

skuldsättningsgrad. 

HA 2: Det finns ett positivt samband mellan SME-företagstillväxt och skuldsättningsgrad. 

 

3.5.4 Likviditet 
Den tredje förklaringsvariabeln som inkluderas i regressionsanalysen är likviditet. Ur 

pecking order perspektivet talar det för att företag med hög likviditet förväntas ha lägre 

skuldsättningsgrad (Deesomsak et al., 2004, s. 393; Proença et al., 2014, s. 185). Detta 

menar De Jong et al. (2011, s. 1308) beror på att dessa företag är mindre beroende av att 

använda sig av externa finansieringskällor eftersom hög likviditet har en hög korrelation 

med höga vinster. Om företaget redan har pengar internt att finansiera verksamheten med 

behövs ingen belåning. Det förväntas därmed finnas ett negativt samband mellan 

likviditet och skuldsättningsgrad. I enlighet med detta har följande hypotes växt fram: 

 

H0 3: Det finns inget negativt samband mellan SME-företags likviditet och 

skuldsättningsgrad. 

HA 3: Det finns ett negativt samband mellan SME-företags likviditet och 

skuldsättningsgrad. 

 

3.5.5 Storlek 
Företagens storlek tas också i beaktning i samband med studiens regressionsanalys. 

Utifrån litteratursökningen och med utgångspunkt i pecking order-teorin tyder det att 

företagets storlek är associerat med företagets skuldkapacitet (Fama & French, 2002, s. 

29), men det finns även motsägelser mot denna association. Storleken borde förbättra 

möjligheten att få tillgång till kapitalmarknader samt kunna utnyttja stordriftsfördelar. I 

studier som använt sig av två beroendevariabler, kortfristig respektive långfristig 

skuldsättningsgrad, presenteras resultat där sambandet är positivt mellan storlek och 

kortfristig skuldsättningsgrad, och negativt mellan storlek och långfristig 

skuldsättningsgrad (Chittenden et al., 1996, s. 64; Hall et al., 2004, s. 720; Yazdanfar & 

Öhman, 2017, s. 119). Med grund i att SME-företag inte har lika stor tillgång till 
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stordriftsfördelar kan det därmed vara för kostsamt att finansiera sig till stor del av 

långfristiga skulder. I studier där total skuldsättningsgrad använts som beroendevariabel 

visar resultaten på att storlek är positivt korrelerad med skuldsättningsgraden (Michaelas 

et al., 1999, s. 120; López-Gracia & Sogorb-Mira., 2008, s. 127). Därmed följer följande 

hypotes: 

 

H0 4: Det finns inget positivt samband mellan SME företagsstorlek och 

skuldsättningsgrad. 

HA 4: Det finns ett positivt samband mellan SME företagsstorlek och skuldsättningsgrad. 

 

3.5.6 Ålder 
Hur kapitalstrukturen utvecklas och förändras under företagets livscykel kan vara 

beroende på hur länge företaget har varit verksamt (Hall et al., 2004, s. 720; Yazdanfar & 

Ödlund, 2010, s. 377). På grund av att ålder kan påverka skuldsättningsgraden hos 

företagen inkluderas den i studiens regressionsanalys. Resultat från Michaelas et al. 

(1999, s. 120) samt López-Gracia och Sogorb-Mira (2008, s. 127) visar på att desto äldre 

företag är desto lägre skuldsättningsgrad. Pecking order-teorin indikerar att desto fler år 

företag är verksamma resulterar det i mer ackumulerad kvarhållen vinst. Detta betyder att 

företaget genererar interna medel som kan användas och bolaget kan undvika 

skuldsättning som ett finansieringsalternativ (Myers, 1984, s. 582).  Med grund i detta har 

följande hypotes tagits fram: 

 

H0 5: Det finns inget negativt samband mellan SME-företags ålder och 

skuldsättningsgrad. 

HA 5: Det finns ett negativt samband mellan SME-företags ålder och skuldsättningsgrad. 

 

3.5.7 Branschtillhörighet 
Slutligen kommer även företagens branschtillhörighet att tas hänsyn till i samband med 

regressionsanalysen. Genom att använda sig av en dummyvariabel kommer 

branschpåverkan tas i beaktning. Med denna typ av variabel kommer det möjliggöra att 

belysa eventuella skillnader mellan olika branscher. Yilmaz et al. (2005, s. 1340) lyfter 

fram är att branschtillhörighet förmodligen har en påverkan på kapitalstrukturen i 

företaget. Branscher skiljer sig åt i termer av bland annat kapitalintensitet, vilket kan ha 

påverkan på företagens kapitalstruktur som är verksamma inom branschen. Exempelvis i 

gruvindustrin krävs ofta stora initiala investeringar för att på lång sikt generera vinster i 

företaget, medan i servicebranschen görs investeringar oftare men i mindre skala. I 

gruvindustrin behövs därmed mycket kapital, vilket gör det till en kapitalintensiv bransch. 

Eftersom behovet av kapital är stort, får företag inom denna sektor förlita sig till stor del 

på extern finansiering eftersom interna medel inte kan täcka de stora investeringarna. 

Servicebranschen å andra sidan är mindre kapitalintensiv. Eftersom denna skillnad i 

kapitalintensitet kan uppstå i studiens urval är det därför intressant att inkludera denna 

aspekt. Utifrån detta resonemang har följande hypotes tagits fram: 

 

H0 6: Det finns inget samband mellan SME-företags branschtillhörighet och 

skuldsättningsgrad. 

HA 6: Det finns ett samband mellan SME-företags branschtillhörighet och 

skuldsättningsgrad. 
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4. Praktisk metod 
 

I detta kapitel kommer studiens praktiska tillvägagångssätt att redogöras för. Först och 

främst kommer presentation av urvalet och datainsamling, följt av databearbetning och 

bortfall. Sedan följer presentation av paneldata samt vald modell; den multipla 

regressionsmodellen. Definitioner av variablerna som inkluderas i modellerna 

presenteras sedan. Slutligen diskuteras regressiondiagnostiken för studien och kritik mot 

den praktiska metoden. 

 

4.1 URVAL 
Denna studie är hypotestestande och eftersträvar att dra eventuella slutsatser gällande 

skillnader i kapitalstrukturen i svenska SME-företag utifrån pecking order-teorin. Vid 

utförandet av en studie är en central del att börja med vilka individer som skall väljas ut 

och vara del av urvalet enligt Dahmström (2011, s. 65). En population som exempelvis 

en grupp företag och individer identifieras och dessa undersökningsobjekt är senare 

studiens målpopulation. Vid studerandet av dessa objekt måste det vara möjligt att de kan 

återfinnas i en ram som exempelvis ett register av urvalsenheter. 

 

Det ultimata urvalet består av den totala populationen och en övergripande regel är att ett 

större urval ökar kvalitén i de statistiska testerna (Lantz, 2014, s. 108). Författaren 

vidareutvecklar att en totalundersökning oftast är kostsam vilket leder till att det utförs ett 

statistiskt urval. Johansson-Lindfors (1993, s. 98) menar på att vid hypotestestande 

undersökningar lämpar sig ett begränsat och riktat urval bäst. Utifrån detta kommer 

studien att tillämpa ett riktat och begränsat urval. Nackdelen vid användandet av ett riktat 

och begränsat urval är något som Johansson-Lindfors (1993, s. 98) belyser. Författaren 

menar att observationerna kan bidra till en ensidig syn på forskningsproblemet. Forskarna 

i denna studie är medvetna om denna nackdel då endast information om svenska 

onoterade SME-företag har samlats in. Utifrån problemformuleringen, avgränsningarna, 

och hypotesgeneringen anser författarna att denna urvalsmetod är lämpad för studien. 

 

Vid urvalsförfarandet kan det uppstå problem med under- och övertäckning, vilket 

förklaras av Lantz (2014, s. 115-116). Han menar på att undertäckning förekommer när 

företag som borde ha funnits med i urvalsramen har fallit bort, i motsats är innebörden av 

övertäckning att företag som inte ska finnas med i urvalsramen är inkluderade. I denna 

studie finns risk för undertäckning i och med att företag som bör ingå i kategorin för 

svenska SME-företag har fallit bort. Övertäckning ser inte författarna som ett problem, 

eftersom samtliga bolag har hämtats utifrån definitionen av SME-företag och övriga 

företag har exkluderats. 

 

Studiens rampopulation omfattar företag som uppfyller Europakommissionen kriterier för 

SME-företag. Samtliga företag som var registrerade i Thomas Reuters databas Eikon vid 

tidpunkten för datainsamling och som går under studiens valda definitioner för SME-

företag, med hänsyn till undersökningsår, har inkluderats i urvalet. Dock uppstod det 

bortfall då inte alla företags finansiella mått fanns i databasen. Detta gör att studien inte 

blir en totalundersökning utan att urval görs. Vid undersökning av företag över tid kan 

det uppstå survivalship-bias (Lantz, 2014, s. 130). Det innebär att ingen hänsyn tas till 

företag som gått i konkurs, och att fokus ligger på de observationer som överlevt. Denna 
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studie syftar dock inte till att jämföra samma företag över tid, utan företag som har samma 

karakteristik respektive år. Med det sagt skapar survivalship-bias inga problem. 

 

Studien har även som fokus att belysa skillnader i kapitalstruktur mellan branscher, varpå 

urvalet har begränsats ytterligare då endast inkluderade företag innefattar dem vars 

branschtillhörighet var definierad enligt Primary Thomson Reuters Business 

Classification (hädanefter benämnt TRBC). Denna branschdefinition sorterar företagen 

utifrån ekonomisk sektor, företagssektor, branchgrupp, bransch och aktivitet (Thomas 

Reuters, 2012). I denna studie har branscherna delats in efter TRBC’s definition utifrån 

ekonomisk sektor. Det har resulterat i tio branscher, se tabell 2. Med anledning av att 

databasen troligen inte innehöll alla SME-företag för respektive år, samt att viss eller all 

data saknades för vissa observationer, blev inte studien en totalundersökning. Det bortfall 

som uppstod under datainsamlingen och databearbetningen redogörs i avsnitt 4.4. 

 

 
TABELL 2. ÖVERSÄTTNINGAR BRANSCHER ENLIGT TRBC 

Branscher enligt TRBC 

Engelska Svenska 

Energy Energi 

Basic Materials Basmaterial 

Utilities Verktyg 

Healthcare Sjukvård 

Financials Finans 

Consumer non-cynicals Ickecykliska företag 

Consumer cynicals Cykliska företag 

Industrials Industri 

Telecommunication services Telekommunikation 

Technology Teknologi 

 

4.2 DATAINSAMLING 
För att kunna genomföra denna studie har datamaterial samlats in och analyserats. För 

datainsamlingen valde författarna databasen Thomas Reuters databas Eikon där 

insamlingen begränsades genom att sökkriterierna följde definitionen av 

Europakommissionen (se avsnitt 1.6). Denna databas anses även vara tillförlitlig och är 

frekvent återkommande i andra studier. Alla nyckeltal som har varit nödvändiga har 

funnits tillgängliga att inhämta och sparats ner i Excel. Datamaterialet har samlats in för 

de företag som ingår i studien för åren 2012, 2014 samt 2016.  

 

För att säkerställa att inhämtat datamaterial stämmer överens med informationen som 

presenteras i årsredovisningarna har tio stickprov utförts för respektive tidpunkt. Vid 

dessa stickprov har fokus lagts på att jämföra om Eikons variabel Total Liabilities 
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stämmer överens med Totala skulder som presenteras i bolagens årsredovisning. Vid 

dessa stickprov visade testerna på att företagens årsredovisning inte stämmer helt överens 

med Eikons variabel, utan mindre avvikelser förekom. En möjlig anledning till dessa kan 

vara att Eikon baserar sina beräkningar på växelkursen för dagen som materialet 

inhämtades (2018-03-23). Eftersom Eikon är en väl använd databas inom den finansiella 

kretsen anser författarna att information där är trovärdig och därför har inte något 

ytterligare fokus lagt på detta. 

 

4.3 DATABEARBETNING 
Det datamaterial som använts i de statistiska testerna har som tidigare nämnt hämtats från 

databasen Eikon. Vissa enkla beräkningar har gjorts i Excel för att omvandla nyckeltalen 

till de variabler som användes. Detta var nödvändigt då Eikon inte kunde förse variablerna 

enligt denna studies definition. Beräkningen av dessa variabler för alla år har gjorts enligt 

definitionerna i avsnitt 4.7. Även den naturliga logaritmen av storlek respektive ålder 

utfördes i Excel då det var den logaritmerade värdena som används i regressionerna, se 

även här avsnitt 4.7. Den naturliga logaritmen används för att datamaterialet ska blir mer 

normalfördelat vilket är fördelaktigt när man utför regressionsanalyser. En annan metod 

för att logarimera är tiologaritmen, men författarna har mer erfarenhet gällande den 

naturlig logaritmen vilket gör att det blev naturligt att använda den istället. Ett ytterligare 

argument för att använda den naturliga logaritmen i denna studie är för att att öka 

jämförbarheten med den svenska studien Yazdanfar och Öhman (2017).  

 

Viktigt i databearbetningen är att se till att alla observationer redovisat totala skulder för 

det specifika året, eftersom det är mot denna variabel som all regression utförts mot. I 

Excel togs ett antal observationer bort från datamaterialet eftersom de saknade totala 

skulder. Även de observationer som specifikt saknade branschtillhörighet exkluderades, 

dock var de inga större bortfall i relation till datamaterialet som registrerades, vilket gör 

att det är logiskt att det inte påverkat resultaten betydande. Hur många observationer som 

sorterades ut redogörs i avsnitt 4.4. 

 

Efter bearbetningen i Excel överfördes datamaterialet till statistikprogrammet STATA 14 

för att utföra de statistiska testerna. Innan testerna utfördes gjordes en detaljerad 

summering av varje variabel för att kunna identifiera och undersöka extremvärden, 

eftersom de kan snedvrida resultatet. Lantz (2014, s. 130) menar på att det är en fin linje 

mellan att justera och manipulera datamaterialet. Att trimma materialet kan antingen 

innebära att extrema observationer exkluderas helt, alternativt att de antar ett värde som 

gör att spannet smalnar av (Kothari et al., 2005, s. 130). Det andra alternativet kallas 

winsorize, vilket innebär att extremvärden antar värdet av den första percentilen 

respektive den 99:e percentilen (Lantz, 2014, s. 130). I denna studie valde författarna att 

justera datamaterialet enligt winsorize-metoden för alla variabler, under alla tre 

undersökningsår. Dock, om inga större skillnader i de statistiska testen kan identifieras 

innebär det att möjliga extremvärden inte har särskilt stor betydelse och justering bör 

ifrågasättas. För alla år kunde större skillnad identifieras, varpå de statistiska testerna för 

dessa år är baserat på justerat data. För sammanfattning av de justeringar som gjorts enligt 

winsorize se appendix 1. 

 

Vid genomförandet av en hypotesprövning är det grundläggande att välja ut vilken 

konfidensnivå studien utgår efter. Detta förklaras av Lantz (2013, s. 193-195) som att en 

konfidensnivå på 95 procent innebär att sannolikheten för att det blir korrekt utfall är 95 

procent, och att det därmed inte är en tillfällighet att nollhypotesen förkastas. Kontrasten 
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till konfidensnivån är signifikansnivån som förklarar sannolikheten för att utfallet blir 

inkorrekt. Det betyder att en signifikansnivå på fem procent innebär att i fem procent av 

fallen kommer utfallet bli inkorrekt. Vilken signifikansnivå som används vid statistiska 

tester varierar, men ofta används fem procent, en procent och ibland 0,1 procent. 

Yazdanfar och Öhman (2017, s. 119) använde sig av en signifikansnivå på både en 

procent och fem procent. I linje med dessa författare används i denna studie också dessa 

två signifikansnivåer, samt en signifikansnivå på 0,1 procent. Värt att förtydliga är att den 

högsta gränsen för signifikans i denna studie är fem procent, därmed vid diskussion kring 

resultaten kan läsaren förvänta sig minst ett konfidensintervall på 95 procent. I 

redovisningen av resultatet specificeras vilket konfidensintervall som uppnåtts. 

 

4.4 BORTFALL 
Utifrån den filtrering som gjorts via Thomas Reuters databas Eikon under åren 2012, 2014 

och 2016 har även ett antal företag kommit med där inrapporterade nyckeltal saknats. I 

detta avsnitt redogörs vilket bortfall som kunde identifieras i databasen Eikon vid 

avgränsning, samt det bortfall som uppstod vid databearbetningen i Excel. För alla år 

uppstår ett relativt stort bortfall när de slutgiltiga antal observationer jämförs med hur 

många företag som finns i databasen. Anledningen till bortfallet i studien kan härledas till 

bristande inrapportering till databasen. Antingen är det företagen som inte rapporterat in, 

alternativt databasen som inte inhämtat eller lagt upp informationen på ett enhetligt sätt. 

För varje sökkriterie som adderats har antalet företag för respektive år minskat. Först 

valdes registreringsland Sverige, sedan antalet heltidsanställda mellan 10 och 250, årlig 

omsättning på max 50 miljoner Euro eller balansomslutning på 43 miljoner Euro, samt 

var inkluderat i TRBC-branschkategorier.  

 
TABELL 3. ANTAL FÖRETAG UTIFRÅN SÖKKRITERIERNA 

År 2012 2014 2016 

Registreringsland (Sverige, 2018) 87898 st 87898 st 87898 st 

Heltidsanställda 1222 st 5425 st 11703 st 

Årlig omsättning 1129 st 4680 st 10824 st 

Balansomslutning 1080 st  4403 st 10346 st 

Bransch 1080 st 4321 st  9909 st 

 

2012 

Det totala urvalet 2012 från databasen består av 1080 företag, vilket innefattar alla företag 

som går under avgränsningarna. 2012 fanns inget bortfall när avgränsningen bransch 

inkluderades, se tabell 3. I Excel identifierades två företag vilka saknade all data och 106 

företag som mot förmodan saknade branschtillhörighet, vilket gjorde att dessa 108 företag 

exkluderades ur datamaterialet och räknas som bortfall. Av de företag som inkluderades 

i regressionerna saknades några nyckeltal för några observationer, varpå STATA har 

automatiskt i de specifika regressionerna inte inkluderat de observationer som saknar 

data. Slutgiltiga antal observationer blev 631 stycken. 

 

2014 

Från databasen Eikon bestod det totala urvalet för 2014 av 4321 företag, men till skillnad 

för 2012 uppstod ett bortfall på 82 företag när avgränsningen bransch inkluderades, se 
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tabell 3. När datamaterialet analyserades i Excel identifierades sex företag som saknade 

all data, samt 289 företag som saknade branschtillhörighet. Dessa totalt 295 företag 

exkluderades och räknas därmed som bortfall. Likt 2012 saknades även data för specifika 

variabler för vissa observationer, vilket automatiskt gjort att dessa observationer 

exkluderats i och med regressionsanalysen i STATA. Antal observationer som 

inkluderades i regressionerna var 789 stycken. 

 

2016 

Urvalet hämtat från databasen Eikon för år 2016 består av 9909 företag. När 

datamaterialet sorterades efter branschtillhörighet uppstod ett bortfall i databasen på 437 

företag, se tabell 3. Vidare i Excel identifierades åtta företag som saknade all data för alla 

variabler, samt 648 företag som saknade branschtillhörighet. Därmed exkluderades 656 

företag och dessa räknas som bortfall. Även för detta år saknades data för specifika 

variabler för några av observationerna, vilket resulterat i att antal observationer som 

inkluderades i regressionerna blev 6041 stycken. 

 

4.5 PANELDATA 
Paneldata är något som Studenmund (2014, s. 364) beskriver som en kombination mellan 

tvärsnitts- samt tidsseriestudier. Genom att använda paneldata är intentionen att öka 

generaliserbarheten av studiens resultat via tillhandahållandet av fler observationer för 

såväl flera företag och år. Studiens syfte är att undersöka om kapitalstrukturen i svenska 

SME-företag följer pecking order-teorin, men urvalet är inte en totalundersökning. Trots 

detta vill författarna att resultatet ska vara applicerbart på alla svenska SME-företag. 

Eftersom författarna vill uppnå en sådan hög generaliserbarhet som möjligt, blir det 

naturligt att använda paneldata. 

 

Greene (2012, s. 384) beskriver att genom panelundersökningar uppnås ofta en bredd i 

studien. Eftersom denna studie omfattar SME-företag för åren 2012, 2014 och 2016, där 

flertalet observationer är inkluderade, kan argument föras att den utförda 

paneldataundersökningen är i linje med Greenes tidigare nämnda resonemang. Baltagi 

(2013, s. 6-7) menar att tvärsnitts- samt tidsseriestudier som inte hanterar att företagen 

kan vara heterogena riskerar att presentera felaktigt resultat. Författaren argumenterar att 

panelundersökningar ger en större informativitet, flexibilitet, mindre kollinearitet mellan 

variabler samt är mer produktiva. 

 

Kritik mot paneldatastudier är något som framförts av Dahmström (2011, s. 289) som 

menar på att en av de största nackdelarna med paneldatastudier är att bortfallen har en 

viss tendens att öka allt eftersom tiden går. Detta kan medföra att i slutet av studien har 

företag med samma karaktär överlevt och därför leder det till en felaktig bild av 

datamaterialet. Vid en paneldataundersökning bör en strävan mot en balans finnas, vilket 

beskrivs av Lantz (2014, s. 28). Det skulle innebära att det funnits observationer för alla 

variabler vid alla undersökta tidpunkter. Detta har i denna studie inte uppnåtts eftersom 

samtliga observationer inte funnits tillgängliga. Enligt Lantz (2014, s. 28) skulle detta 

innebära att denna studie således har obalanserat paneldata. Ett obalanserat datamaterial 

är ofta något som är svårt att undvika gällande finansiellt data eftersom vissa företag har 

en tendens att upphöra med tiden (Baum, 2006, s. 47). Författaren vidareutvecklar detta 

och nämner att det kan vara positivt med ett datamaterial som är obalanserat. Detta 

eftersom ett balanserat data lutar mot att bara innehålla företag av samma karaktär, vilket 

kan snedvrida resultatet. Gällande avseendet om generaliserbarhet via panelundersökning 
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kan argument föras att det uppnås genom en stor mängd observationer.  

 

Baltagi (2013, s. 8-10) belyser att en nackdel med paneldata är de potentiella bortfall som 

kan uppstå för några av variablerna eller för vissa tidpunkter. Detta kan förekomma i 

samband med enkätundersökningar eller intervjuer, ofta på grund av felutformning av 

undersökningsmaterialet. Eftersom denna studie utgår från räkenskapsunderlag kommer 

därmed problem med felaktiga svar från respondenter inte att uppstå. 

 

4.6 MULTIPLA REGRESSIONSMODELLEN 
Den tidigare empirin inom ämnet är grunden till val av modell i denna studie, se 

redogörelse i avsnitt 3.5. Återkommande i tidigare studier är olika regressionsmodeller, 

främst OLS regression (Chittenden et al., 1996; Mac an Bhaird & Lucey, 2014; Michaelas 

et al., 1999; Yazdanfar & Öhman, 2017). I denna studie har författarna valt denna metod 

för att undersöka om det finns statistiska samband mellan variablerna och testa 

hypoteserna. Eftersom våra hypoteser liknar tidigare studier, samt att det finns en likhet 

mellan definitionerna av variablerna, anser författarna att det är lämpligt att använda 

samma modell för att generera ett jämförbart resultat. Vidare har författarna av denna 

studie erfarenhet från utbildningen om att utföra dessa typer av regressioner, varpå det är 

lämpligt att använda en modell som författarna vet att de kan hantera och analysera.  

 

Vid en statistisk undersökning är regressionsanalys den vanligaste metoden att använda 

om studien ämnar undersöka samband mellan variabler (Lantz, 2013, s. 387). Det finns 

flera olika typer av regressionsmodeller, varpå den enkla linjära regressionsmodellen är 

den mest simpla typen. Den modellen använder sig endast av en oberoende variabel. I 

denna studie inkluderas fler än en variabel för att undersöka sambandet mellan pecking 

order-teorin och svenska SME-företag, därför behöver en mer utvecklad statistisk 

regressionsmodell användas. En multipel regressionsmodell innebär att fler än en 

oberoende variabel inkluderas för att undersöka sambandet (Lantz, 2013, s. 429). I denna 

studie har ett flertal oberoende variabler redogjorts för, efter att de blivit identifierade i 

den tidigare empirin, varpå det är logiskt att använda en multipel regressionsmodell. 

 

För att studera sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna 

är det viktigt att använda en modell som håller de oberoende variablerna konstanta med 

varandra. Därför har modellen utformats enligt följande: 

 

Teoretisk modell: 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖,𝑡
= 𝛼0 + 𝛼1𝑙ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡 + 𝛼2𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖,𝑡 + 𝛼3𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑡
+ 𝛼4å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡 + 𝛼5𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖,𝑡 + 𝛼6𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡 

 

Skattad modell:  

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑̂
𝑖,𝑡

= �̂�0 + �̂�1𝑙ö𝑛𝑠𝑎𝑚ℎ𝑒𝑡𝑖,𝑡 + �̂�2𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡𝑖,𝑡 + �̂�3𝑙𝑖𝑘𝑣𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡𝑖,𝑡
+ �̂�4å𝑙𝑑𝑒𝑟𝑖,𝑡 + �̂�5𝑠𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘𝑖,𝑡 + �̂�6𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑐ℎ𝑖,𝑡  
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där, 

  

Skuldsättningsgradi,t = kortfristiga skulder + långfristiga skulder/totala tillgångar, 

för företag i vid tidpunkt t 

Lönsamheti,t = vinst efter skatt/totala tillgångar, för företag i vid tidpunkt t  

Tillväxti,t = (omsättningt – omsättningt-1)/omsättningt-1, för företag i vid 

tidpunkt t 

Likviditeti,t = (totala nuvarande tillgångar - totala kortfristiga 

skulder)/totala tillgångar, för företag i vid tidpunkt t 

Ålderi,t = naturliga logaritmen av antal verksamma år, för företag i 

vid tidpunkt t 

Storleki,t = naturliga logaritmen av nettoomsättningen, för företag i vid 

tidpunkt t 

Branschi,t = branschtillhörighet (1 t.o.m. 10)  

ɛi,t = slumpterm, för företag i vid tidpunkt t 

 

 

Anledningen till varför en stokastisk slumpterm bör inkluderas i den teoretiska modellen 

bygger på vetskapen om att det är osannolikt att de oberoende variablerna kan till hundra 

procent förklara den beroende variabeln (Studenmund, 2014, s. 9). Med detta sagt har en 

felterm inkluderats i denna studie, eftersom författarna önskar att förklara skuldsättningen 

fullständigt. I den skattade modellen inkluderas ingen felterm med anledning av att en 

slumpterm är omöjlig att skatta. 

 

Den metod som använts för att utföra regression på modellen ovan är minsta 

kvadratmetoden, OLS regression, vilket är den vanligaste metoden enligt Studenmund 

(2014, s. 37). OLS innebär att regressionen omfattar summan av residualerna i kvadrat 

(Lantz, 2013, s. 392). Metoden bygger på antagandet på att det finns ett linjärt samband 

mellan den beroende och de förklarande variablerna, att slumptermen är normalfördelad 

och har ett medelvärde som är lika med noll. Feltermen måste även ha en konstant varians 

för de olika oberoende variablerna, samt ska samtliga värden vara oberoende från 

slumptermen (Lantz, 2013, s. 391).    

 

4.7 VARIABLER 

Beskrivning för de variabler, beroende respektive oberoende, som är valda för studien 

återfinns i kapitel 3. Nedan följer en mer ingående definition av dessa, samt en 

redogörelse för bakomliggande faktorer till varför variablerna är definierade som de är. 

 

4.7.1 Total skuldsättningsgrad 
I de flesta av tidigare studier på SME-företag och deras kapitalstruktur har det använts 

två beroende variabler, kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad (Chittenden et al., 

1996; Michaelas et al., 1999; Hall et al., 2004, Yazdanfar & Öhman, 2017). Dock, i denna 

studie används endast en beroende variabel, total skuldsättningsgrad. Definitionen av 

denna variabel är simpel; total skuldsättningsgrad är lika med summan av kortfristiga och 

långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar. 
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4.7.2 Lönsamhet 
Som lönsamhetsmått har författarna i denna studie valt att gå i samma linje som 

Yazdanfar och Öhman (2017 s. 113) och därmed följer definitionen att lönsamhet är 

vinsten efter skatt dividerat med totala tillgångar. Mac an Bhaird och Lucey (2014, s. 4) 

har istället valt att definiera lönsamhet som resultatet före skatt, men då författarna till 

denna studie strävar efter ett så tydligt lönsamhetsmått som möjligt bör skatter dras av. 

Skatter kan variera och är relaterade till verksamheten, vilket gör att det blir mer 

jämförbart enligt författarnas mening om skatter och räntebetalningar dras av. 

 

4.7.3 Tillväxt 
Som tillväxtmått är det vanligt i tidigare studier att omsättningstillväxt används 

(Chittenden et al., 1996, s. 63; Yazdanfar & Öhman, 2017, s. 110), men till exempel har 

Mac an Bhaird och Lucey (2014, s. 4) använt sig av ett förhållande mellan immateriella 

tillgångar till totala tillgångar. I denna studie kommer omsättningstillväxt användas, både 

ur enkelhetssynpunkt samt att det är samma mått som några av de studier som denna 

studie bygger på har valt. För att se på omsättningstillväxt så kommer undersökningsåret 

jämföras mot året innan, vilket går i linje med Yazdanfar och Öhmans (2017, s. 110) 

studie. 

 

4.7.4 Likviditet 
Likviditetsmåttet kan definieras på flera sätt. Yazdanfar och Öhman (2017, s. 110) 

definition är förhållandet av nuvarande tillgångar till totala tillgångar. Chittenden et al. 

(1996, s. 63) har valt skillnaden mellan nuvarande tillgångar och nuvarande skulder 

dividerat med totala tillgångar. Författarna av denna studie väljer att i likhet med 

Chittenden et al. (1996, s. 63) använda totala nuvarande tillgångar minus totala 

kortfristiga skulder, dividerat på totala tillgångar. Detta eftersom författarna anser att det 

ger en bättre bild av likviditeten i ett företag. 

 

4.7.5 Ålder 
Variabeln ålder definieras som antal verksamma år hos företaget. Det finns inget utrymme 

för olika definitioner av variabeln, dock har vissa forskare inom ämnet valt att logaritmera 

antalet år (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008, s. 124; Yazdanfar & Öhman, 2017, s. 

110) medan andra inte valt att göra detta (Chittenden, 1996, s. 63; Hall et al., 2004, s. 

717). Det kan vara fördelaktigt att logaritmera variabler för att göra dem mer 

normalfördelade och därmed göra att effekten av extrema värden blir avtagande. I denna 

studie har författarna därmed valt att använda den naturliga logaritmen av antal 

verksamma år som mått på ålder för att öka jämförbarheten med den liknande svenska 

studien av Yazdanfar och Öhman (2017).  

      

4.7.6 Storlek      
Likt variabeln åldern kan det vara fördelaktigt att logaritmera det mått som är valt som 

storleksmått, med samma anledning som redogörs för i avsnittet ovan gällande ålder. Det 

finns olika sätt att definiera storlek på, ibland används totala tillgångar som i studien av 

Chittenden (1996, s. 63), och ibland total omsättning som till exempel Yazdanfar och 

Öhman (2017, s. 113) har använt sig av. För att ge en bättre och mer representativ bild av 

storleken hos företag har författarna av denna studie valt att använda total omsättning, 

med grund i att genom belåning eller nyemissioner kan ett företag växa sig stort då 

balansomslutningen ökar, vilket kan ge en missledande bild av företagets storlek. 

Försäljning har istället med kärnan av företagets verksamhet att göra och därför anser 
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författarna att detta är ett mer lämpligt mått. I denna studie definieras därför variabeln 

storlek som naturliga logaritmen av omsättningen. 

 

4.7.7 Bransch 
I flertalet studier har det visat sig att skuldsättningsgraden hos SME-företag har varit till 

viss del beroende av branschspecifika faktorer (Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 6; 

Michaelas et al., 1999, s. 113; Yazdanfar & Ödlund, 2010, s. 373; Yazdanfar & Öhman, 

2017, s. 106). Därför har författarna till denna studie valt att fånga upp dessa 

branschspecifika faktorer i en dummyvariabel för branschtillhörighet, vilket går i linje 

med flera andra studier inom området (Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 4; Yazdanfar & 

Ödlund, 2010, s. 379; Yazdanfar & Öhman, 2017, s. 110).     

 

4.8 REGRESSIONSDIAGNOSTIK 
Greene (2012, s. 56) menar på att om en linjär regressionsmodell ska användas är det 

viktigt att vissa antaganden är uppfyllda, för att slutsatser gällande det skattade resultatet 

blir korrekta. Resultatet från studien önskar vara så korrekt som möjligt, därför är det 

viktigt att vid behov justera modellen. Det kan förekomma multikollinearitet, seriell 

korrelation och heteroskedasticitet i en regressionsmodell, därför kommer den aktuella 

studiens modell testas för detta. Nedan följer en redogörelse för multikollinearitet, seriell 

korrelation, heteroskedasticitet samt även en kort redogörelse för F-test. Författarna väljer 

att belysa detta för att öka studiens transparens och möjligheten att upprepa studien. 

 

4.8.1 Multikollinearitet 
Ifall det råder perfekt multikollinearitet betyder det att en förklarande variabel är en 

fulländad linjär funktion av en eller flera andra förklarande variabler (Studenmund, 2014, 

s 261). Författaren menar dock att det är ovanligt att denna företeelse inträffar, utan det 

är istället vanligare med imperfekt multikollinearitet. Om flera variabler inkluderas i 

samma regression och som till stor grad förklarar samma samband, kan det leda till 

multikollinearitet och därmed ett missvisande resultat. Om variablerna endast är till viss 

del korrelerade är det fortfarande möjligt att beräkna effekterna tillräckligt exakt för att 

dra en slutsats från dem. 

 

För att fastställa om det föreligger problem med multikollinearitet kan en 

korrelationsmatris mellan variablerna användas. Ifall det är hög korrelation mellan 

variablerna finns det risk för multikollinearitet. Enligt Studenmund (2014, s. 272) bör inte 

korrelationen mellan dessa överstiga 0.8. I denna studie kommer en korrelationsmatris 

presenteras. Tidigare forskare som använt sig av korrelationsmatriser för de förklarande 

variablerna med syftet att undersöka om multikollinearitet uppstått är exempelvis 

Yazdanfar och Öhman (2017, s. 117). 

 

Fast att en korrelationsmatris fungerar som en indikator om det föreligger 

multikollinearitet går det inte att fullt ut förlita sig på denna matris enligt Studenmund 

(2014, s. 272–273). Flera oberoende variabler kan samvariera och skapa 

multikollinearitet, även om korrelationen mellan dessa variablerna är låga, vilket ger 

incitament till att undersöka multikollinearitet mer. Detta kan göras genom att använda 

sig av variance inflations factores (hädanefter benämnt VIF), eftersom detta test tar i 

beaktning att en variabel kan samvariera med en eller flera andra variabler (Studenmund, 

2014, s. 273). Ett VIF-värde på 1 indikerar att det inte råder någon multikollinearitet 

medan ett VIF-värde över 5 indikerar att det finns multikollinearitet mellan variablerna. 
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Djurfeldt och Barmark (2009, s. 114) menar att ett VIF-värde över 2,5 indikerar att 

multikollinearitet uppstått. Om multikollinearitet uppstår bör variablerna analyseras 

noggrant för att se om några förklarar samma sak och om någon variabel kan exkluderas. 

 

4.8.2 Seriell korrelation 
Något som förklaras av Studenmund (2014, s. 322) är att seriell korrelation är när 

förhållandet mellan en slumpterm i en tidsperiod är beroende av värdet av sig själv över 

en annan tidsperiod. Korrelationen av denna typ uppstår när dagens slumptermens nivå 

påverkar den framtida nivån i återkommande mönster. Det betyder att seriell korrelation 

påträffas mer frekvent för tidsseriedata. Studenmund (2014, s. 331) menar på att seriell 

korrelation resulterar i att standardavvikelsen har en viss tendens att bli högre vilket 

således ökar sannolikheten att variabeln inte är densamma som dess sanna värde.  

 

Något som Studenmund (2014, s. 333) lyfter fram är vid mätandet av seriell korrelationen 

kan ett Durbin Watson-test användas. Ett noterat värde av 0 innebär extremt positivt 

korrelation, ett värde på 2 indikerar på ingen korrelation, respektive ett värde på 4 

indikerar extremt negativ korrelation (Studenmund, 2014, s. 343). Däremot passar det 

inte att använda sig av ett Durbin Watson-test vid användandet av paneldata, vilket denna 

studie ämnar göra. Då kan istället ett Wooldridge-test användas, vilket är anpassat för 

paneldatastudier (Wooldridge, 2002). Om testet visar på seriell korrelation kan detta 

justeras genom att använda klusterjusterande standardfel (robusta). 

 

4.8.3 Heteroskedasticitet 
I samband med en regressionsanalys kan heteroskedasticitet uppstå, vilket innebär att 

slumptermernas varianser inte är konstant (Studenmund, 2014, s. 102-103). Detta är ett 

problem eftersom det är ett antagande vid en multipel regressionsmodell. Detta innebär 

att när värdet på en oberoende variabel ökar så ökar eller minskar variationen i den 

förklarande variabeln också. Om spridningen är jämn råder homoskedasticitet, men om 

spridningen varierar så råder heteroskedasticitet. Det kan exempelvis vara när små värden 

av den oberoende variabeln är i genomsnitt närmare från regressionslinjen än vid stora 

värden av den oberoende variabeln. Greene (2012, s. 297) menar på att anledningen till 

att heteroskedasticitet uppkommer vid en regression är att en variabel som påverkar den 

beroende variabeln är exkluderad. Detta i sin tur innebär att det vore negativt om en viktig 

förklarande variabel var utesluten ur regressionen, eftersom skattningen av 

regressionsmodellen blir inkorrekt och detta kan resultera i felaktiga resultat. 

 

För att testa för heteroskedasticitet kan det användas ett Cook-Weiberg/Breusch-Pagan 

test (Baum, s. 145). Vidare innebär detta test att en regression av de kvadrerade 

residualerna utförs och då är nollhypotesen att alla residualer har samma varians. Om 

nollhypotesen förkastas innebär det att heteroskedasticitet påträffas i modellen. Om 

studien visar på heteroskedasticitet kan detta justeras genom att använda klusterjusterade 

standardfel (robusta). 

 

4.8.4 F-test 
Vid hypotesprövning är en betydande del att se om regressionsmodellen är signifikant 

(Greene, 2012, s. 166). Denna studie använder sig av F-test för att undersöka om modellen 

är signifikant, där testet visar huruvida den oberoende variabeln hjälper att förklara den 

beroende variabeln. Studenmund (2014, s. 166) förklarar att F-testet är en transformation 

av hypotetiska värden i regressionen. Detta för att kunna undersöka vad som händer om 



 

 34 

modellen var byggd så att den stämmer överens med nollhypotesen. För att formulera 

ekvationen för F-testet divideras kvadratsumman av regressionen och antalet 

frihetsgrader med medelvärdet av alla kvadrerade residualer (Studenmund, 2014, p. 167). 

 

4.9 KRITIK MOT PRAKTISK METOD 
För att kontrollera studiens variabler har stickprov utförts. Det betyder att alla 

observationer inte är kontrollerade och det kan eventuellt leda till att resultatet blir 

felaktigt. Det i sin tur kan innebära att författarna drar felaktiga slutsatser. Eftersom denna 

studie har en begränsad tidsram har inte möjligheten funnits att kontrollera att varje 

observation är korrekt, istället har författarna förlitat sig på att Thomas Reuters databas 

Eikon har rapporterat korrekta nyckeltal. Urvalsramen består av svenska onoterade SME-

företag, men det kan hända att vissa av företagen har fallit ut från definitionen under den 

sammanlagda tidsperioden mellan 2012 och 2016. Även definitionen av variabeln ålder 

kan ifrågasättas. I denna studie definieras ålder som det året då företaget registrerats. 

Dock bara för att ett företag är registrerat innebär det inte att det är ett aktivt företag direkt 

från start. Med ålder vill vi visa på hur ett företags aktiva år har påverkat 

skuldsättningsgraden. Genom att variabeln ålder innefattar både aktiva och möjliga 

inaktiva år stämmer det inte helt överens med det vi önskar visa. Detta kan i sin tur ge ett 

snedvridet resultat till viss mån. 

 

En annan aspekt som kan kritiseras med studien är problem gällande kausalitet. Lantz 

(2014, s. 151) menar att ett kausalt samband är när studiens beroende variabel blir 

påverkad av de oberoende förklaringsvariablerna. I denna studie kan det ifrågasättas om 

sambandet är kausalt eller om omvänd kausalitet råder. Vid omvänd kausalitet innebär 

det att förklaringsvariablerna påverkas av skuldsättningsgraden. Utifrån Pecking order-

teorin resonemang kan ett kausalt samband härledas. Myers och Majluf (1984) resonerade 

i sin studie att det var skuldsättningsgrad som blev påverkad, vilket har gjort att när 

pecking order-teorin appliceras på studier har författarna samma kausala tankesätt. Detta 

har resulterat i att denna studie utgår från samma kausala samband. Dock förutsätter det 

inte att omvänd kausalitet råder mellan skuldsättningsgrad och förklaringsvariablerna. I 

tidigare studier som denna studie bygger på saknas diskussion kring potentiell 

kausalitetsproblematik. Det behöver inte betyda att författarna till dessa studier inte är 

medvetna om problematiken, utan har aktivt valt att inte adressera den. Detta kan bero på 

att de följt resonemanget inom forskningsfältet för att öka sina möjligheter till 

publikation. I denna studie väljer dock författarna att belysa problematiken med 

kausalitet. Vidare följer därmed en diskussion för varje specifik förklaringsvariabel och 

kausaliteten med skuldsättningsgrad. 

 

Något som är viktigt att belysa är att pecking order-teorin säger att lönsamheten påverkar 

skuldsättningsgraden och att den förväntas vara negativ för att den ska uppfyllas. Teorin 

menar att mer lönsamma företag får möjligheter att finansiera sig via de internt genererade 

medlen och på det sättet minska skuldsättningsgraden. Det betyder att kausaliteten går 

från skuldsättningsgrad till lönsamhet. Men om det råder ett omvänt kausalt samband 

skulle det innebära att det är lönsamheten som påverkas av skuldsättningsgraden. Detta 

omvända kausala samband är något som styrks av Gill et al. (2011, s. 7) som undersökte 

totala, kort- samt långfristiga skulders effekt på räntabilitet på eget kapital. För de tre 

skuldsättningsgraderna visade samtliga tester för ett signifikant samband med avkastning 

på det egna kapitalet. Det indikerar att det finns tvetydigheter gällande om det är 

lönsamheten som styr skuldsättningsgrad.  
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Enligt pecking order-teorin råder ett kausalt samband mellan likviditet och 

skuldsättningsgrad. I de tidigare studier som denna studie bygger på argumenteras det för 

att företagens likviditet påverkar dess skuldsättningsgrad. Företagen som är likvida har 

mindre behov för extern finansiering vilket resulterar i en lägre skuldsättningsgrad. Dock 

kan det argumenteras för omvänd kausalitet. Om företag har hög skuldsättningsgrad och 

kostnaden för skulderna ökar innebär det att företaget får mer utgifter. Det i sin tur kan 

resultera i mindre tillgångar och därmed mindre likvida medel. Vi anser dock att omvänd 

kausalitet är långsökt men inte omöjligt när likviditet och skuldsättningsgrad undersöks. 

 

Från pecking order-teorins resonemang förväntas det ett kausalt samband mellan tillväxt 

och skuldsättningsgrad. Företag som befinner sig i en tillväxtfas är ofta i behov av både 

interna och externa medel för att upprätthålla tillväxten. Därför kan det argumenteras att 

ökad tillväxt kommer leda till en högre skuldsättningsgrad. Författarna i denna studie 

upplever att det svårt att se ett omvänt kausalt samband mellan dessa variabler. Det finns 

inget som säger att hög skuldsättningsgrad skulle innebära hög tillväxt. 

 

Det förväntas finnas ett kausalt förhållande mellan storlek och skuldsättningsgrad utifrån 

pecking order-teorins resonemang. Även utifrån tidigare studiers resultat kan det 

argumenteras för att det för att storlek som påverkar skuldsättningsgraden. Större företag 

kan utnyttja stordriftsfördelar mer jämfört med mindre företag. Ett omvänt kausalt 

samband är möjligt men långsökt. Det skulle exempelvis innebära att en hög 

skuldsättningsgrad skulle leda till högre omsättning. Dock vill vi argumentera att det 

troligen inte till så stor del är skuldsättningsgraden som påverkar hur mycket ett företag 

omsätter, utan snarare verksamhetens framgång. 

 

Möjliga problem med kausalitet kan också uppstå för variabeln ålder och 

skuldsättningsgrad. I denna studie antas ett samband där ålder påverkar 

skuldsättningsgraden, vilket går i linje med pecking order-teorins resonemang. Detta är 

också i linje med de tidigare studier som denna studie grundas i. Det är enligt författarnas 

mening orimligt att tänka att ett omvänt kausalt samband skulle råda. Det skulle innebära 

att skuldsättningsgraden påverkar hur länge ett företag varit verksamma. Hur länge ett 

företag varit verksam är ett faktum, sedan kan möjligen skuldsättningsgrad till viss del 

påverka om företagen överlever över tid.  

 

Sammanfattningsvis skulle denna studie kunna kritiseras för att möjlig omvänd kausalitet 

råder. Problemet med att inte anpassa studiens undersökningsmetod efter detta innefattar 

att effekter från vissa variabler påverkar inte bara skuldsättningsgrad för året som 

undersöks, utan även året därpå. För att kringgå denna problematik kan laggade variabler 

användas. Eftersom laggade variabler inte används i denna studie hanteras inte möjlig 

omvänd kausalitet, vilket kan försämra studiens resultat. Det är ovanligt i tidigare empiri 

att använda laggade variabler, vilket innebär att om denna studie använde det skulle det 

minska jämförbarheten med tidigare studier markant.



 

 36 

5. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit i studiens statistiska tester. Först 

kommer den deskriptiva diagnostiken att presenteras, följt av regressionsdiagnostiken. 

Kapitlet kommer avslutas med en sammanfattning av resultatet för alla variabler och 

branscher. 

 

5.1 DESKRIPTIV DIAGNOSTIK 
Notera att allt datamaterial som använts i de olika testen är justerat enligt winsorize. 

Argumentationen för detta återfinns i avsnitt 4.3 databearbetning. Antal observationer för 

variablerna varierar eftersom olika företag saknar olika nyckeltal. Ett företag saknar till 

exempel måttet för storlek, men det behöver inte innebära att de saknar måttet för 

lönsamhet. För att företaget ska inkluderas i regressionsanalysen krävs det att den har alla 

nyckeltal inrapporterade som studien bygger på. 

 
TABELL 4. DESKRIPTIV DIAGNOSTIK 2012 

Variabel Enhet Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Total skuldsättningsgrad % 972 0,71 0,18 0,23 0,997 

Lönsamhet % 972 0,055 0,103 -0,33 0,37 

Likviditet % 972 0,25 0,24 -0,33 0,78 

Tillväxt % 929 0,038 0,187 -0,37 0,86 

Aktiva år ln (år) 660 3,21 0,64 1,61 4,38 

Storlek ln (omsättning) 971 18,21 0,69 16,89 19,75 

 

För undersökningsåret 2012 inkluderades totalt 972 företag i urvalet, men på grund av att 

data saknades för vissa observationer baserades de statistiska testerna för 2012 slutligen 

på 631 företag. I tabell 4 återfinns den deskriptiva diagnostiken för 2012. Från vänster 

anges variabel, antal observationer, enhet, medelvärde, standardavvikelse, minimum- 

samt maximumvärde. Alla variabler inkluderas förutom den binära variabeln bransch. 

 

Total skuldsättningsgrad är den beroende variabeln som används i alla regressioner och 

är kvoten av ett företags totala skulder och totala tillgångar. Medelvärdet för detta mått är 

71 procent, och spannet mellan företaget som redovisat ligger mellan 23-100 procent. 

Detta innebär att spridningen är relativt stor i variabeln men att alla inkluderade företag 

har någon form av skuldsättning. För förklaringsvariablerna lönsamhet, likviditet och 

tillväxt sträcker sig spridningen från negativ till positiv. Detta innebär att det finns företag 

som har negativ lönsamhet, det vill säga går med minusresultat år 2012. Det innebär också 

att vissa företag inte har några likvida medel, utan måste skaffa finansiella medel för att 

kunna investera, betala dagliga kostnader och liknande. Vissa företag har negativ tillväxt, 

vilket betyder att företaget har minskat i omsättning jämfört med året innan. Även om 
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spannet är negativt och positivt, är medelvärdet för dessa variabler positiva. Lönsamhet 

och tillväxt är på cirka 3-6 procent i medelvärde, medan likviditet ligger runt 25 procent. 

För variabeln tillväxt saknas data för cirka 40 företag vilket påverkar regressionerna där 

den inkluderas. För både storlek och ålder, som är definierat som den naturliga logaritmen 

av verksamma år respektive nettoomsättning uppvisas positiva spann samt positiva 

medelvärden, med relativt låga standardavvikelser. En tydligare bild av åldersparametern 

är om variabeln inte är logaritmerad, i sådana fall är spannet mellan 4-101 år, med ett 

medelvärde kring 30 år. För storlek saknas data för en observation, och för aktiva år 

saknas data för ungefär 310 observationer. Totalt är det 631 företag som har data för alla 

variabler, vilket kan utläsas när regressionen utförts. Det är dessa 631 företag som 

inkluderades i de statistiska testerna. 

 
TABELL 5. DESKRIPTIV DIAGNOSTIK 2014 

Variabel Enhet Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Total skuldsättningsgrad % 4026 0,69 0,19 0,18 0,99 

Lönsamhet % 4026 0,059 0,11 -0,35 0,46 

Likviditet % 4026 0,25 0,26 -0,45 0,80 

Tillväxt % 1135 0,075 0,22 -0,38 1,16 

Aktiva år ln (år) 2273 3,21 0,66 1,39 4,51 

Storlek ln (omsättning) 4018 18,55 0,76 16,90 19,88 

 

För 2014 är den deskriptiva diagnostiken lik 2012. Noterbart är att antalet observationer 

ökat. I urvalet fanns 4026 företag, men det var endast 789 företag som inte hade något 

bortfall för någon av variablerna. Därför grundas de statistiska testerna på dessa 789 

företag. För skuldsättningsgrad är medelvärdet 70 procent och spannet sträcker sig från 

17 till 100 procent. Standardavvikelsen är ungefär 19 procent. Förklaringsvariablerna 

lönsamhet, likviditet och tillväxt har alla positiva medelvärden med ett spann som sträcker 

sig från negativt till positivt, vilket är likt motsvarande variabler år 2012. Likviditeten 

ligger runt 25 procent i medel, tillväxt kring sju procent och lönsamhet kring sex procent. 

För variabeln tillväxt saknas data för en större del av observationer, närmare 75 procent 

faller bort för den variabeln. Detta påverkar utfallet i regressionen. För storlek och ålder 

uppvisas liknande deskriptiv statistik som för 2012, med positiva spann och medelvärden. 

Nästan hälften av observationerna saknar data för hur länge företaget varit verksam. Antal 

verksamma år, när variabeln inte är logaritmerad, sträcker sig från 1 till 115, med ett 

medelvärde på 30 år. 
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TABELL 6. DESKRIPTIV DIAGNOSTIK 2016 

Variabel Enhet Observationer Medelvärde Standardavvikelse Minimum Maximum 

Total skuldsättningsgrad % 9253 0,69 0,19 0,17 0,99 

Lönsamhet % 9253 0,065 0,12 -0,36 0,46 

Likviditet % 9253 0,25 0,26 -0,49 0,82 

Tillväxt % 9149 0,053 0,17 -0,43 0,77 

Aktiva år ln (år) 6107 3,19 0,58 1,95 4,53 

Storlek ln (omsättning) 9249 18,26 0,69 16,89 19,86 

 

Den deskriptiva diagnostiken 2016 liknar den för 2012 och 2014, vilket är bra för att ha 

ett underlag som går att jämföra. Antal observationer var 9253, och 6041 av dessa hade 

data för alla variabler, därför i de statistiska testen inkluderas 6041 företag. För 

skuldsättningsgrad är medelvärdet ungefär 69 procent, med en standardavvikelse på 19 

procent. Detta ger att spannet sträcker sig från 17 till 100 procent. Lönsamheten hos 

företagen år 2016 sträcker sig från -36 procent till 46 procent, alltså en stor spridning. Det 

finns därmed företag i urvalet som har gjort en förlust 2016. Medelvärdet ligger kring sju 

procent och standardavvikelsen är på ungefär tolv procent. För likviditet är medelvärdet 

25 procent och spannet sträcker sig långt åt både det negativa och det positiva hållet. 

Samma gäller även för tillväxten, men där är medelvärdet kring fem procent. För storlek 

och ålder saknas ett antal observationer, särskilt för antal verksamma år. Båda 

medelvärdena och spannen för storlek och ålder är positiva. Ungefär en tredjedel 

försvinner för den variabeln och någon enstaka för storleksvariabeln. Som minst finns 

företag i urvalet som har varit registrerade i två år, och som mest de som varit verksamma 

i 115 år. Medelvärdet ligger kring 30 år.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 39 

5.2 RESULTAT AV REGRESSIONSDIAGNOSTIK 
 
5.2.1 F-test och förklaringsgrad 
 

TABELL 7. RESULTAT F-TEST 

F-test för Skuldsättningsgrad Resultat P-värde 

2012 86,14 0,000 

2014 136,32 0,000 

2016 915,91 0,000 

 

Resultatet för studiens F-test uppstår i samband med de regressioner som utförts, och 

redovisas i tabell 7. Nollhypotesen för F-testet är om någon av koefficienterna är skild 

från noll. Resultatet från testen visar på att nollhypotesen kan förkastas med en 

signifikansnivå på 0,1 procent, vilket innebär att regressionsmodellerna är signifikanta. 

OLS-regressionsmodellen är därmed lämplig att använda i studien.  

 
TABELL 8. FÖRKLARINGSGRAD 

 
2012 2014 2016 

Förklaringsgrad 40,65 % 45,36 % 42.56 % 

 

Greene (2012, s. 34) menar på att förklaringsgraden antar ett värde mellan 0 och 100 

procent. Förklaringsgraden beskriver till hur stor del variationen i en variabel kan 

beskriva variationen i en annan variabel. Resultatet för förklaringsgraden för utförd 

regression för respektive år finns i tabell 8. Förklaringsgraden ligger i ett spann mellan 

40 och 46 procent. En hög förklaringsgrad är positivt då det innebär att variablerna som 

används i modellen förklarar den beroende variabeln. I relation till flera tidigare studier 

är förklaringsgraderna som är uppmätta i denna studie relativt höga, men det vore positivt 

med ännu högre förklaringsgrad. 

 

5.2.2 Heteroskedasticitet 
I avsnitt 4.8 presenterades ett Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test för att undersöka om 

datamaterialet innehåller heteroskedasticitet. Resultatet för detta test för de tre årens 

datamaterial presenteras i tabell 9. 

      
TABELL 9. RESULTAT BREUSCH-PAGAN/COOK-WEISBERG TEST 

2012 2014 2016 

Ho: Konstant varians Ho: Konstant varians Ho: Konstant varians 

Variabler: Passande värden för 

Skuldsättningsgrad 

Variabler: Passande värden för 

Skuldsättningsgrad 

Variabler: Passande värden för 

Skuldsättningsgrad 
 

  

chi2(1) = 483,05 chi2(1) = 12,04 chi2(1) = 80,03 

Prob > chi2 = 0,0000 Prob > chi2 = 0,0005 Prob > chi2 = 0,0000 
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Det kan utläsas från tabell 9 att efter genomfört Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test 

påträffas höga chi2(1)-värden för alla år, vilket enligt Baum (2006, s. 145) antyder att det 

råder heteroskedasticitet. Ännu tydligare är att Prob > chi2 är mindre än 0,1 procent för 

alla tre datamaterial, vilket innebär att nollhypotesen om konstant varians förkastas. Det 

innebär i sin tur att variansen är heterogen och heteroskedasticitet finns. För att justera 

för detta har klusterjusterade standardfel (robusta) använts i alla regressioner. I praktiken 

innebär det att vce(robust) adderats i de befintliga modellerna och hänsyn tas därmed till 

att det finns kluster i urvalet. 

 

5.2.3 Multikollinearitet 
Som nämnt i avsnitt 4.8 kan multikollinearitet uppstå när korrelationen mellan variabler 

i samma modell blir för hög. För att undersöka om det finns tendenser till detta i de tre 

datamaterialen har en korrelationsmatris använts. I appendix 2 presenteras korrelationen 

mellan variablerna för respektive år. Högst korrelation som uppstått för varje respektive 

år är mellan total skuldsättningsgrad och likviditet som ligger kring -0,5. Hög korrelation 

kan ställa till problem om dessa variabler inkluderas i samma regressionsmodell. För att 

vidare undersöka om korrelationen mellan variablerna är så stor att multikollinearitet 

uppstår har VIF-tester utförts för datamaterialet. Detta görs mer specifikt för att 

kontrollera robustheten hos resultaten.  

 
TABELL 10. VIF-VÄRDEN 

Variabel VIF 2012 VIF 2014 VIF 2016 

Likviditet 1,08 1,13 1,16 

Lönsamhet 1,08 1,11 1,15 

Aktiva år 1,03 1,08 1,07 

Tillväxt 1,03 1,04 1,06 

Storlek 1,00 1,01 1,03 

Medelvärde VIF 1,04 1,07 1,09 

 

Som kan utläsas från tabell 10 är alla VIF-värden under 1,20. I avsnitt 4.8 diskuteras att 

Studenmund (2014, s. 273) menar på att multikollinearitet uppstår om VIF-värdena är 

över 5, samt att ett värde på 1 indikerar att det inte råder någon multikollinearitet. 

Djurfeldt och Barmark (2009, s. 114) menar istället att ett VIF-värde över 2,5 indikerar 

att multikollinearitet uppstått. Med hänsyn till att VIF-värdena ligger kring 1 för alla tre 

datamaterial kan det konstateras att det inte råder multikollinearitet. Det innebär att ingen 

justering för multikollinearitet behövs.  

 

5.2.4 Seriell korrelation 
Seriell korrelation är också ett problem som kan uppstå i ett datamaterial och är viktigt 

att undersöka när linjär regression används. Dock, med anseende på datamaterialet i 

denna studie som inte består av tre år på rad, utan tre undersökningstillfällen med år 

emellan sig blir det mer komplicerat att undersöka seriell korrelation. Utifrån studiens 

omfattning och tidsbrist har därför inga tester för seriell korrelation utförts. Notera dock 

att genom att klusterjusterade standardfel (robusta) används i alla regressioner med grund 

i datamaterialets uppvisade av heteroskedasticitet har möjlig seriell korrelation redan 

justerats för. På grund av denna åtgärd skapar möjlig seriell korrelation i datamaterialet 

inget problem för studiens tester.  
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5.3 RESULTAT MULTIPLA REGRESSIONSMODELLEN 
 
TABELL 11. RESULTAT MULTIPLA REGRESSIONER ALLA ÅR 

Variabel 2012 Koefficient P-värde 

Lönsamhet -0.3222314 0,000 

Tillväxt 0.0886968 0,002 

Likviditet -0.407017 0,000 

Storlek 0.0205054 0,016 

Ålder -0.0355254 0,000 

Konstant 0.5709909 0,000 

Variabel 2014 Koefficient P-värde 

Lönsamhet -0.5049433 0,000 

Tillväxt 0.0350595 0,286 

Likviditet -0.377221 0,000 

Storlek 0.0159325 0,027 

Ålder -0.0491708 0,000 

Konstant 0.6959828 0,000 

Variabel 2016 Koefficient P-värde 

Lönsamhet -0.3998097 0,000 

Tillväxt 0.075369 0,000 

Likviditet -0.3758365 0,000 

Storlek 0.0144274 0,000 

Ålder -0.0402475 0,000 

Konstant 0.6842337 0,000 

 

5.3.1 Total regression 
I de tre multipla regressionsmodeller som utförts mot skuldsättningsgraden, se tabell 11, 

har samtliga variabler tagits med i beaktning. För regressionen utförd för 2012 kunde 631 

bolag studeras vilket är två tredjedelar av företagen som ingår i undersökningen för det 

året. För året 2014 uppstod ett stort bortfall av de ursprungligen 4026 företag; endast 789 

bolag kunde inkluderades i regressionen. För året 2016 inkluderades 6021 bolag i 

regressionsanalysen, vilket motsvarar ungefär två tredjedelar av det ursprungliga urvalet. 

Resultaten från de tre multipla regressionsanalyserna återfinns i appendix 3. 

 

5.3.2 Lönsamhet 
Resultatet från regressionsanalysen, se tabell 11, för 2012 visar på ett negativt signifikant 

samband mellan förklaringsvariabeln lönsamhet och beroende variabeln 

skuldsättningsgrad med en 0,1-procentig signifikansnivå. Detta samband återkommer i 

resultaten för regressionsanalysen för urvalet 2014 samt 2016, även dessa resultat är 

signifikanta på en 0,1-procentig signifikansnivå. Resultatet indikerar därmed att företag 

som ökar sin lönsamhet resulterar i en lägre skuldsättningsgrad. Eftersom sambandet 

återkommer över hela tidsperioden som undersökts talar detta emot att någon av åren 

skulle varit ett undantag. Detta resultat talar snarare för att SME-företag under denna 

tidsperiod har ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Allt annat 

lika så innebär detta samband att om redovisad vinst efter skatt ökar kommer 

skuldsättningsgraden minska. Detta resultat är i linje med pecking order-teorins 

resonemang som menar på att om företag är lönsamma ökar de interna medlen som 

företaget kommer använda till finansiering och då finns inte behov för ökad skuldsättning, 

vilket resulterar i en lägre skuldsättningsgrad. 

 

5.3.3 Tillväxt 
Om fokus istället flyttas till variabeln tillväxt och dess samband med skuldsättningsgrad 

varierar resultaten för åren som är undersökta, se tabell 11. Särskilt varierar 
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signifikansnivån för koefficienterna. För 2012 kan det utläsas att det finns ett positivt 

samband mellan tillväxt och den beroende variabeln skuldsättningsgrad med en procents 

signifikansnivå. För 2014 uppvisas inget signifikant resultat gällande sambandet mellan 

tillväxt och skuldsättningsgrad. För 2016 kan det utläsas ett resultat likt 2012; tillväxt och 

skuldsättningsgradens samband är positivt med en 0,1-procentig signifikansnivå. Detta 

positiva samband som noterades både 2012 och 2016 innebär att företag som har en 

positivt tillväxt tenderar att ha en högre skuldsättning jämfört med företag som inte är i 

samma tillväxtfas. I mer redovisningstermer innebär detta samband att om omsättningen 

för ett företag ökar i jämförelse med året innan bör skuldsättningen minska. Resultatet för 

2012 och 2016 är i linje med resonemanget utifrån pecking order-teorin. Om företaget är 

i en tillväxtfas är behovet av finansiering så stort att externa medel behövs då interna 

medel inte räcker till.  

 

5.3.4 Likviditet 
I regressionsanalysen för respektive undersökningsår undersöktes även sambandet mellan 

förklaringsvariabeln likviditet och skuldsättningsgraden, se tabell 11. Resultatet för 2012 

visade på ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad. Detta resultat 

kan säkerhetsställas med en 0,1-procentig signifikansnivå. För 2014 och 2016 uppstod 

liknande negativa samband mellan de två variablerna, även i detta fall kan resultatet tolkas 

med en 0,1-procentig signifikansnivå. Detta negativa samband indikerar att företag som 

är mer likvida har en lägre skuldsättningsgrad. Med grund i den definition för likviditet 

som använts i studien innebär det att om likviditeten ökar måste antingen de totala 

nuvarande tillgångarna öka eller de kortfristiga skulderna minska, eftersom totala 

tillgångar används i nämnaren hos både tillväxt och den beroende variabeln. En ökning 

av totala nuvarande tillgångar och/eller en minskning av kortfristiga skulder bör innebära 

att skuldsättningsgraden minskar om detta samband håller. Detta resultat har betydelse 

för studien i och med att det talar för pecking order-teorin då företagen verkar följa 

resonemanget. Om företag har hög likviditet finns det interna medel i företaget som 

används vid finansiering, vilket minskar behovet av skulder och därmed 

skuldsättningsgraden. 

 

5.3.5 Storlek 
Vidare visar regressionsanalysen på sambandet mellan storlek och skuldsättningsgrad, se 

tabell 11. 2012 uppvisades ett positivt samband med en signifikansnivå på fem procent. 

Liknande resultat uppkom även av regressionsanalysen för 2014. För detta år noteras ett 

positivt signifikant samband, med en femprocentig signifikansnivå. Samma utfall uppstod 

för 2016, men där var resultatet mer signifikant med en 0,1-procentig signifikansnivå. 

Värt att notera är att definitionen av variabeln storlek är det logaritmerade värdet av total 

omsättning. Detta samband indikerar därmed att desto större ett företag är, desto högre 

skuldsättningsgrad jämfört med ett mindre företag. Logaritmerade värden tolkas så att om 

totala omsättningen för ett företag ökar med en procent, kommer skuldsättningsgraden 

öka med värdet av koefficienten dividerat med 100. Resultatet innebär att 

applicerbarheten av pecking order-teorins resonemang ökar för urvalet. 

 

5.3.6 Ålder 
Den sista parametern i regressionsanalysen är ålder. För de tre undersökningsåren kan ett 

signifikant negativt samband utläsas mellan ålder och skuldsättningsgrad, alla med en 

signifikansnivå på 0,1 procent, se tabell 11. Eftersom denna variabel är definierad i denna 

studie som den naturliga logaritmen av antal verksamma år innebär det att en ökning av 
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en procent i antal verksamma år hos ett företag, innebär en minskning av 

skuldsättningsgraden i storlek med koefficienten för ålder dividerad med 100. Detta 

resultat är i linje med pecking order-teorin som menar på att om företag varit verksamma 

i fler år innebär det ett stabilare företag, vilket betyder att företagen har mer interna medel 

och säkrare kassaflöden. Det finns därmed inte samma behov för extern finansiering och 

detta resulterar i lägre skuldsättningsgrad. 

 

5.4 RESULTAT BRANSCHSPECIFIKA REGRESSIONER 
 

Resultat för de branschspecifika regressionerna redovisas i appendix 4. 

 

5.4.1 Energibranschen 
Resultatet från regressionerna gällande energibranschen är till stor del begränsat. På 

grund av ett lågt antal företag i urvalet, endast två stycken, som tillhör branschen 2012 

repektive 2014 finns det inte tillräckligt med datamaterial för att utföra regressionerna. 

För 2016 ökade antal företag i urvalet och i branschen noterades 22 företag. Det är 

fortfarande en väldigt liten del av det totala urvalet på cirka 6000 företag men ett 

signifikant resultat kunde noteras för variabeln likviditet. Sambandet mellan likviditet och 

skuldsättningsgraden är negativt och signifikant på en 0,1-procentig nivå. Detta resultat 

är i linje med pecking order-teorins resonemang, som menar på att om likviditeten i 

företaget är hög har företaget en låg skuldsättningsgrad eftersom likvida medel finns att 

använda som finansieringskälla vid behov. Det finns därmed inte incitment att öka 

belåningen. Övriga variabler är insignifikanta och kommenteras därför inte. 

 

 

5.4.2 Basmaterialbranschen 
Urvalet för branschen basmaterial består för 2012 av 87 företag. Resultatet från 

regressionsanalysen visar på endast ett signifikant samband, vilket var för variabeln 

likviditet. Det påvisades ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättningsgrad. 

Detta resultat är signifikant med en 0,1-procentig nivå. Urvalet ökar lite för 2014, till 95 

företag, dock motsvarar detta knappt en tiondel av det totala urvalet för 

undersökningsåret. Likt 2012 visar resultatet på ett signifikant negativt samband mellan 

likviditet och skuldsättning, med en signifikansnivå på 0,1 procent. Sambandet mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad är negativt för 2014 med en signifikansnivå på en 

procent. För 2016 ökade antalet företag i branschen, men förhållandet mellan det totala 

urvalet och företag som tillhör branschen är ungefär detsamma, kring tio procent. Antalet 

företag i urvalet uppgår till 681 stycken, och där signifikanta negativa samband på 0,1-

procentig signifikansnivån kan noteras för tre variabler; lönsamhet, likviditet och ålder. 

Det innebär att desto lönsammare ett företag är, eller mer likvid eller äldre ett företag är, 

desto lägre är skuldsättningsgraden för urvalet i branschen för 2016. Detta är i linje med 

pecking order-teorins resonemang. Variabeln tillväxt är mycket nära att vara signifikant 

för 2016, då endast 0,6 procent utanför den femprocentiga signifikansnivån, och uppvisar 

ett positivt samband mellan variabeln och skuldsättningsgraden. 

 

5.4.3 Verktygsbranschen 
Branschen för verktyg representerar urvalet till ungefär en procent för alla tre 

undersökningsår. För både 2012 och 2014 var det åtta företag som inkluderades i 

regressionerna för verktygsbranschen, och resultaten från regressionerna visade på inga 

signifikanta variabler. För 2016 består urvalet av 56 företag. Resultatet från regressionen 
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visade på ett signifikant positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgraden 

med en signifikansnivå på 0,1 procent. Detta signifikanta samband är i motsats till 

pecking order-teorins resonemang, som menar på att vid ökad lönsamhet är behovet för 

skulder mindre då interna medel prioriteras som finansiering, vilket leder till lägre 

skuldsättningsgrad. Övriga variabler är insignifikanta och kommenteras därför inte. 

 

5.4.4 Telekommunikationsbranschen 
Med grund i att antal företag i branschen i studiens urval är ytterst begränsat, endast ett 

företag för 2012 respektive 2014, har inga regressionsanalyser kunnat utföras för dessa 

två undersökningsår. För 2016 innehöll telekommunikationsbranschen tolv företag i 

studiens urval. Regressionen resulterade i att ingen av variablerna visade på signifikant 

samband med den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Utifrån det resultat som dessa 

tester medgett är det svårt att uttala sig om denna bransch. 

 

5.4.5 Teknikbranschen 
Av det totala urvalet som studien grundar sig i är ungefär fem procent representerade i 

teknikbranschen för respektive år. Urvalet bestod för 2012 av 30 företag, 39 företag för 

2014 respektive 304 företag för 2016. Likviditet och ålder är de två variablerna i 

regressionerna som visar på signifikanta negativa samband med skuldsättningsgrad för 

alla tre undersökningsår. För likviditet är resultaten signifikanta med en 0,1-procentig 

nivå för alla tre år. Gällande ålder är resultaten signifikanta på en femprocentig 

signifikansnivå för 2012 och 2014, och för 2016 är resultatet signifikant på en procent. 

För 2012 uppvisas även ett signifikant positivt samband mellan tillväxt och 

skuldsättningsgrad, med en signifikansnivå på fem procent. Detta samband uppvisas inte 

för resterande undersökningsår. För 2016 är det istället lönsamhet och skuldsättningsgrad 

som visar på ett signifikant negativt samband med en-procentig signifikansnivå. För 

variabeln storlek påvisades inget signifikant samband för någon av undersökningsåren. 

De signifikanta sambanden som påvisades är i linje med pecking order-teorins 

resonemang. 

 

5.4.6 Finansbranschen 
Finansbranschen i studiens urval bestod av 24 företag 2012 vilket motsvarar ungefär fyra 

procent av det totala urvalet, 2014 och 2016 består branschen av cirka tre procent av det 

totala urvalet, 25 respektive 173 företag. Ett negativt signifikant samband påvisades 

mellan förklaringsvariablerna lönsamhet respektive likviditet och skuldsättningsgrad med 

en 0,1-procentig signifikansnivå för åren 2012 och 2016. För 2014 kan ett negativt 

samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad bekräftas med en procent 

signifikansnivå. För likviditet uppvisas också ett negativt samband, dock insignifikant 

men endast 2,1 procent från den femprocentiga signifikansnivån. Variabeln tillväxt är 

signifikant negativ med en femprocentig signifikansnivå 2014. Sambandet mellan tillväxt 

och skuldsättningsgrad för 2016 visade sig vara positivt med en signifikansnivå på fem 

procent. Resultatet för 2016 går därmed emot pecking order-teorins resonemang. 2016 

visar resultatet på ett negativt samband mellan ålder och skuldsättningsgrad, ett positivt 

samband påvisas mellan storlek och skuldsättningsgrad. Dessa resultat är signifikanta 

med 0,1 procent i signifikansnivå. Övriga variabler för respektive år är insignifikanta. 

 

5.4.7 Sjukvårdsbranschen 
För sjukvård bestod urvalet av sex företag 2012 och för 2014 var endast nio företag 

inkluderade. För 2012 och 2014 var antalet sjukvårdsföretag endast en procent av det 
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totala urvalet. För 2016 ökade antalet företag till 92 stycken vilket motsvarar två procent 

av det totala urvalet. För 2012 finns inga signifikanta resultat i regressionen. Ett negativt 

signifikant resultat kan noteras för 2014 mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad med 

en femprocentig signifikansnivå. Detta samband återfinns också för 2016 med en-

procentig signifikansnivå. För 2016 kunde även ett negativt samband mellan likviditet 

och skuldsättningsgrad med en signifikansnivå på 0,1 procent. Resterade variabler för 

respektive år är insiginifikanta. De signifikanta samband som påvisades är i linje med 

pecking order-teorins resonemang. 

 

5.4.8 Ickecykliska branschen 
För regressionerna gällande ickecykliska branschen bestod urvalet av 98 företag för 2012 

vilket är 15 procent av alla företag, för 2014 ökade detta till 192 företag, motsvarande 16 

procent, och för 2016 var antalet företag 989 stycken, vilket också är 16 procent av det 

totala urvalet. Sambandet mellan likviditet och skuldsättningsgrad är negativt för alla tre 

år, med en signifikansnivå på 0,1 procent. Förhållandet mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad är negativt med en femprocentig signifikansnivå för 2012. Samma 

samband konstateras för 2014 och 2016, men med en signifikansnivå på 0,1 procent. När 

sambandet mellan tillväxt och skuldsättningsgrad studeras noteras ett positivt signifikant 

samband med en 0,1-procentig signifikansnivå för 2016, men inget signifikant samband 

för resterande undersökningsår. Det uppvisas endast ett signifikant samband när 

företagens storlek studeras i relation till skuldsättningsgrad. Det är för 2012 som ett 

positivt samband kan noteras, med en signifikansnivå på fem procent. Förhållandet 

mellan ålder och skuldsättningsgraden är positivt för 2014 och 2016 med en 0,1-procentig 

signifikansnivå. De signifikanta samband som kunde utläsas från regressionsanalyserna 

för denna bransch följer pecking order-teorins resonemang. 

 

 

5.4.9 Cykliska branschen 
Den cykliska branschen är stort representerad för alla tre undersökningsår. 2012 bestod 

urvalet av 150 företag, vilket motsvarar 24 procent av det totala urvalet. För 2014 ökade 

detta till 192 bolag, motsvarande 24 procent och 2016 var det 1497 företag, vilket är 25 

procent av det totala urvalet. För alla tre åren kunde ett negativt samband mellan 

lönsamhet, likviditet samt ålder och skuldsättningsgraden utläsas med en 0,1-procentig 

signifikansnivå, förutom för 2012 där sambandet mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad kunde säkerställas med en-procentig signifikansnivå. Gällande 

tillväxt och skuldsättning påvisades endast ett signifikant resultat, vilket var positivt och 

för 2016 med en-procentig signifikansnivå. Samma positiva samband återfinns för storlek 

och skuldsättning för 2016 med en 0,1-procentig signifikansnivå. Sambanden som är 

signifikanta för den cykliska branschen följer pecking order-teorins resonemang. 

 
5.4.10 Industribranschen 
Industri är den bransch där flest företag ingår i det totala urvalet. För 2012 bestod det av 

225 företag vilket motsvarar 36 procent av totala urvalet, för 2014 kunde 292 företag 

analyseras, motsvarande 37 procent och 2016 var det 2213 företag, 37 procent. Resultatet 

visar på ett negativt samband under alla tre år mellan likviditet och skuldsättningsgrad 

med en signifikansnivå på 0,1 procent. Förhållandet mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad är signifikant negativt för 2014 och 2016. För 2016 är alla variabler 

signifikanta med en 0,1-procentig signifikansnivå.  För 2012 är sambandet mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad insignifikant, men endast 2,5 procent från den 



 

 46 

femprocentiga signifikansnivån. Sambandet mellan ålder och skuldsättningsgrad är 

signifikant negativt under dessa tre år varav 2012 kan den tydas med en fem-procentig 

signifikansnivå, 2014 med en-procent och för 2016 med 0,1 procent. Variabeln storlek är 

insignifikant för alla undersökningsår, men för 2014 skiljer det bara 0,2 procent från att 

ett positivt signifikant samband uppstår mellan storlek och skuldsättningsgrad. De 

signifikanta samband som kan utläsas från regressionsanalyserna för industribranschen är 

i linje med pecking order-teorins resonemang. 
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6. Analys 
 
I kapitlet presenteras analysen av studiens resultat. Fokus är på hur resultatet relaterar 

till tidigare relevant forskning för att undersöka studiens frågeställning. Analysen syftar 

därmed till att öka förståelsen kring om resultatet talar för att urvalet följer pecking 

order-teorin. Kapitlet avslutas med en diskussion kring den jämförande aspekten i 

studien. 

 

6.1 STATISTISKA FELKÄLLOR 
Denna studie syftar till att i grund och botten undersöka kapitalstrukturen hos SME-

företag och se om pecking order-teorins resonemang är applicerbart på denna typ av 

företag. De variabler som inkluderats i studiens regressionsanalys är skuldsättningsgrad 

som beroende variabel, samt fem förklaringsvariabler vilka är lönsamhet, tillväxt, 

likviditet, storlek och ålder. Valet av dessa oberoende variabler är grundat i flera andra 

studier inom området, bland annat Chittenden et al. (1996, s. 62-67); Hall et al. (2004, s. 

725); Michaelas et al. (1999, s. 113); López-Gracia och Sogorb-Mira (2008 s. 126) samt 

Yazdanfar och Öhman (2017, s. 111-113). För att studera hur väl variablerna förklarar en 

förändring av den beroende variabeln brukar förklaringsgraden vara en central del 

(Statalist, 2015). Förklaringsgraden mellan regressionerna för respektive år varierar till 

viss del. Högst förklaringsgrad återfinns i regressionen där 2014 års data inkluderas, då 

är förklaringsgraden på 45,36 procent. Lägst förklaringsgrad har modellen för 2012, då 

förklaringsgraden är 40,65 procent. I tidigare studier som undersökt sambandet mellan 

liknande kombinationer av variabler och urval återfinns lägre förklaringsgrader, kring 11-

25 procent (Michaelas, 1999, s. 306; Yazdanfar & Ödlund, 2010, s. 381; Yazdanfar & 

Öhman, 2017, s. 119). Eftersom de flesta tidigare studier valt att ha två beroende 

variabler, kortfristig respektive långfristig skuldsättningsgrad, försvåras jämförelsen 

gällande förklaringsgrad med denna studie. De studier som använt skuldsättningsgrad 

definierad som totala skuldsättningen genom totala tillgångar har istället inte exakt 

samma variabler som denna studie, vilket också försvårar jämförelsen mellan 

förklaringsgraderna. Vad som i alla fall kan konstateras i föreliggande studie är att 

förklaringsgraden är betydligt högre än tidigare studier. Alla regressioner som inte är 

branschspecifika har varit signifikanta på minst en femprocentig signifikansnivå, med 

undantag för tillväxt 2014. Körner och Wahlgren (2015, s. 127-128) menar på att om 

regressionerna visar på signifikanta resultat är det ett bra underlag till att kunna dra 

slutsatser, även om förklaringsgraden är på en ifrågasättande låg nivå. 

 

Urvalet som regressionerna bygger på utgår från samma antaganden; att företagen har 10-

250 anställda, är svenska onoterade bolag samt har en balansomslutning på max 43 

miljoner euro eller en omsättning på max 50 miljoner euro för det specifika 

undersökningsåret. Eftersom att undersökningen görs under tre separata år är inte urvalet 

homogent för 2012, 2014 och 2016. Företag har tillkommit, samt företag har fallit bort då 

vissa blivit större än vad avgränsningarna tillåter, och vissa har blivit mindre eller 

avvecklats. Studien syftar delvis till att jämföra utfallet för de olika åren med varandra, 

men eftersom vi vill beskriva SME-företag i det stora hela och inte specifika företag anser 

vi att denna metod ändå är lämplig. Trots en stor andel företag i det första urvalet föll 

många bort för 2012 och 2014 när fler finansiella nyckeltal inkluderades. Detta anser vi 

kan bero på att inrapporteringen för små och medelstora företag ökat de senaste åren, samt 
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att databasen blivit bättre på att presentera och spara historiskt data. Regressionerna för 

2012 och 2014 baseras därför på betydligt färre observationer än 2016. Att ha för få 

observationer att basera en kvantitativ forskningsansats och utföra hypotesprövning på 

kan skapa problem. Enligt Dahmström (2011, s. 272) behövs åtminstone 30 observationer 

för att centrala gränsvärdessatsen ska vara applicerbar. Centrala gränsvärdessatsen 

innebär att om flera oberoende slumpmässiga observationer adderas kommer summan gå 

mot en normalfördelning, även om de olika observationerna har olika 

sannorlikhetsfördelningar. Vårt urval för respektive år, vilket varierar mellan cirka 600-

6000 observationer, är därmed tillräckligt många för att centrala gränsvärdessatsen ska 

gälla. Genom att centrala gränsvärdessatsen är applicerbar resulterar det i att 

regressionsmodellen fungerar bättre för att undersöka sambandet mellan valda variabler. 

För de branschspecifika regressionerna är antalet observationer betydligt mindre. I 

kommande avsnitt där resultatet kring branschtillhörighet mer ingående analyseras och 

diskuteras kommer resultatet kritiskt granskas med hänsyn till att ibland baseras 

regressionerna på för få observationer för att centrala gränsvärdessatsen ska gälla. 

 

6.2 ANALYS AV OBEROENDE VARIABLER 
 

6.2.1 Lönsamhet 
I denna studie utfördes det en multipel regression för att upptäcka om det finns något 

samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. Från regressionsanalysen kunde det 

utläsas att det finns ett negativt signifikant samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad, under samtliga tillfällen 2012, 2014 och 2016. Detta indikerar att 

bolag som har en bra lönsamhet tenderar att ha en lägre skuldsättningsgrad, eftersom 

lönsamma företag genererar mer interna medel som de kan använda till finansiering av 

verksamheten. 

 

Det negativa sambandet styrks även av resultat från tidigare forskning, som använder sig 

av liknande definitioner av lönsamhet och skuldsättningsgrad. Några av dessa forskare är 

Chittenden et al. (1996, s. 65) samt López-Gracia och Sogorb-Mira (2008 s. 128), vars 

resultat indikerar att bolag som lyckas öka sin omsättning kommer i slutändan minska 

dess totala skuldsättning. Ytterligare forskning utförd av Yazdanfar och Öhman, (2015, 

s. 115); Yazdanfar och Öhman (2017, s. 112) och Hall et al. (2004, s. 720-721) har delat 

upp skuldsättningsgrad i kortfristig respektive långfristig skuldsättningsgrad och studerat 

hur dessa variabler påverkas av företagets lönsamhet. Deras regressionsanalyser har visat 

på att det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad oavsett om 

den är långfristig eller kortfristig. Chittenden et al. (1996, s. 65) har utöver att använda 

total skuldsättningsgrad som beroende variabel, även delat upp skuldsättning likt 

författarna ovan. Studien visade också på ett signifikant negativt samband mellan 

lönsamhet och kortfristig skuldsättningsgrad, men ett insignifikant resultat när långfristig 

skuldsättningsgrad var den beroende variabeln. 

 

I denna studie undersöktes även sambandet mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad för 

specifika branscher. Intressant vore att jämföra resultatet med tidigare empiri som också 

undersökt sambandet i specifika branscher. Dock har inga tidigare studier använt samma 

definition av branscher som i denna studie (Mac an Bhaird & Lucey, 2014, s. 5; Michaelas 

et al., 1999, s. 117; Yazdanfar och Öhman, 2017, s.114; Wijst och Thurik, 1993, s. 60), 

varpå resultatet inte blir helt jämförbart. Resultatet visade att för finansbranschen, 

ickecykliska branschen och cykliska branschen har det kunnat utläsas ett negativt 
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signifikant samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad för alla undersökningsår. 

För industribranschen uppvisades samma signifikanta samband, med undantag för 2012 

då resultatet var 2,5 procent från att vara signifikant med en signifikansnivå på fem 

procent. Vi vill dock argumentera att denna insignifikans kan bero på problem med 

modellen och att industribranschen, samt de som är nämnt ovan, överlag följer pecking 

order-teorins resonemang. Eftersom bortfallet blev stort för flertalet branscher både 2012 

och 2014 är resultatet i viss mån tvetydigt. För 2016 finns inte detta problem vilket gör 

att resultatet kan analyseras djupare. 2016 påvisades ett negativt signifikant samband 

mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad för alla branscher förutom energi- och 

telekommunikationsbranschen. Resultatet för branscherna överlag talar därför för ett 

negativt samband mellan de undersökta variablerna. 

 

Vidare visar detta resultat på stöd för pecking order-teorin, vilket innebär att företag 

prioriterar internt kapital istället för externt kapital. Mer lönsamma bolag har ett negativt 

samband med skuldsättningsgrad, eftersom internt genererade medel inte medför samma 

behov för andra finansieringslösningar. I och med att studiens resultat går i linje med 

pecking order-teorin, kan det även konstateras att det går emot trade off-teorin (Myers, 

1984, s. 577), samt relevansteorin. Dessa två teorier talar båda till viss del för skulders 

positiva effekt framför att interna medel används som finansieringskälla, och att skulder 

i viss mån ska prioriteras. Därför förväntas ett positivt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. Om hänsyn till irrelevansteorin tas skulle det innebära att inget 

samband finns mellan lönsamhet och kapitalstruktur. Eftersom resultatet från denna 

studie visar på ett signifikant samband är inte irrelevansteorin applicerbar på urvalet. Från 

studiens resultat kan därmed nollhypotesen H01 förkastas och alternativhypotesen HA1 

accepteras. 

 

H0 1: Det finns inget negativt samband mellan SME-företags lönsamhet och 

skuldsättningsgrad. 

Nollhypotesen förkastas 

 

6.2.2 Tillväxt  
Genom regressionsanalys har sambandet mellan tillväxt och skuldsättningsgrad studerats. 

Från dessa regressioner kunde ett signifikant positivt samband utläsas för åren 2012 och 

2016, samt ett insignifikant samband för 2014. Den signifikant positiva relationen mellan 

tillväxt och skuldsättningsgrad kan stödjas av studier av Hall et al. (2004, s. 720) och 

Yazdanfar och Öhman (2017, s. 119). I deras forskning delas totala skuldsättningsgrad 

upp i kortfristig- och långfristig skuldsättningsgrad, i motsatt till denna studie. Yazdanfar 

och Öhmans (2017) resultat visade på ett positivt samband för alla typer av 

skuldsättningsgrad. För studien som utfördes av Hall et al. (2004, s. 720) kunde ett 

positivt signifikant samband mellan tillväxt och kortfristig skuldsättningsgrad utläsas, 

men inget signifikant samband mellan tillväxt och långfristig skuldsättningsgrad. Mac an 

Bhaird och Lucey (2014, s. 6) utförde en liknande studie där resultatet skiljer sig från de 

två tidigare nämnda studierna samt delvis denna studie. Resultatet visade på ett positivt 

samband mellan tillväxt och långfristig skuldsättningsgrad men ett negativt samband 

mellan tillväxt och kortfristig skuldsättningsgrad. Eftersom definitionen av tillväxt i den 

tidigare empirin skiljer sig åt, måste det belysas att studiens resultat inte är helt jämförbart 

med alla tidigare studier inom ämnet som inkluderat tillväxt i sin undersökning. Både 

Yazdanfar och Öhman (2017, s. 113) samt Hall et al. (2004, s. 717) har samma definition 

av tillväxt, vilket innebär att deras resultat är mest relevant. Det positiva samband mellan 

tillväxt och skuldsättning som noteras i denna studie indikerar att företag som är i en 
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tillväxtfas behöver extern finansiering för att upprätthålla denna tillväxt då överlag 

interna medel inte är tillräckligt. 

 

I de branschspecifika regressionsanalyserna gällande tillväxt och skuldsättningsgrad kan 

inte resultat för alla branscher och alla undersökningsår utläsas, eftersom antal 

observationer för vissa branscher är för få för att centrala gränsvärdessatsen ska gälla, 

alternativt för få för att regressionen ens är möjlig att genomföra. För 2012 är det endast 

teknologibranschen som visar på ett signifikant samband mellan tillväxt och 

skuldsättningsgrad. Sambandet är positivt. Detta resultat gör den totala regressionen 

gällande tillväxt mer intressant. Trots att det bara är teknologibranschen som visar på 

detta samband påvisades ett samband för hela urvalet. För 2014 är den totala regressionen 

inte signifikant, men utifrån de branschspecifika regressionerna noteras ett negativt 

signifikant samband för finansbranschen. Det indikerar att i den branschen använder 

företag med hög tillväxt inte externt kapital för att finansiera sin tillväxt. För 2016 har det 

större urvalet gjort att fler företag ingår i varje bransch och därmed minskas problemet 

med att datamaterialet är för litet för att regressionerna ska vara genomförbara. Fyra av 

tio branscher visar på positiva signifikanta samband mellan tillväxt och 

skuldsättningsgrad. Dessa branscher är industribranschen, ickecykliska branschen, 

cykliska branschen och finansbranschen. 

 

Det kan därmed styrkas utifrån de totala regressionerna att svenska SME-företag följer 

pecking order-teorins resonemang när sambandet mellan tillväxt och skuldsättningsgrad 

undersöks för åren 2012 och 2016. Pecking order-teorin menar på att bolag som har en 

positiv tillväxt använder internt genererade medel till så stor del som möjligt följt av 

externt kapital för att kunna upprätthålla tillväxten, vilket innebär att 

skuldsättningsgradens relation till tillväxt bör vara positiv om interna medel inte är 

tillräckliga för att finansiera tillväxten. Denna studie visar på ett generellt positivt 

samband för alla branscher med signifikanta resultat, med undantag för finansbranschen 

2014 som visar på ett negativt signifikant samband.  Eftersom inget signifikant samband 

för 2014 kan konstateras kan ingen slutsats för detta år presenteras. För 2012 och 2016 

uppvisar de branschspecifika regressionerna likt de totala regressionerna överlag ett 

positivt samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad, därför förkastas nollhypotesen 

H0 2 och alternativhypotesen HA 2 accepteras. 

 

H0 2: Det finns inget positivt samband mellan SME företagstillväxt och 

skuldsättningsgrad. 

Nollhypotesen förkastas 

 

6.2.3 Likviditet 
Resultatet från regressionsanalysen visar på ett negativt signifikant samband mellan 

likviditet och skuldsättningsgrad. Detta samband har påvisats för alla tre åren som studien 

syftar till att undersöka. Detta negativa samband går i linje med pecking order-teorins 

resonemang, som menar att företag med hög likviditet förväntas ha en lägre skuldsättning. 

Detta eftersom likviditet har hög korrelation med höga vinster, och om företaget går med 

vinst kan den återinvesteras, därmed saknas det incitament till att belåna företaget. 

Eftersom liknande signifikant resultat uppstått under 2012, 2014 samt 2016 visar det på 

att sambandet mellan likviditet och skuldsättningsgrad inte är en tillfällighet, utan för 

SME-företag verksamma kring dessa år är det stor sannolikhet att sambandet är negativt 

mellan dessa två variabler. 
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Att inkludera likviditet i regressionsanalyser som testar pecking order-teorins validitet för 

ett urval av SME-företag är inte särskilt förekommande i tidigare empiri, men det finns 

ett fåtal som inkluderat denna variabel. Proença et al. (2014, s. 189) har funnit bevis för 

att i deras urval, som består av portugisiska SME företag, finns ett samband mellan 

likviditet och skuldsättningsgrad som är signifikant negativt över tidsperioden 2007-

2010. Trots att urvalet är från ett annat land och tidsperioden skiljer sig åt något kan detta 

anses vara jämförbart med denna studie. Både signifikansnivån och storleken på 

koefficienten liknar denna studies resultat. Ännu mer jämförbar är möjligen studien utförd 

av Yazdanfar och Öhman (2017, s. 119) som har ett mer liknande urval då det består av 

svenska SME-företag. Dock har de inte testat sambandet mellan likviditet och total 

skuldsättningsgrad, utan valt att dela upp skuldsättningsgraden i kortfristig och långfristig 

skuldsättningsgrad. Detta gör jämförelsen lite mer komplicerad, men sambanden mellan 

likviditet och båda skuldsättningsmåtten i deras studie är signifikant negativa, vilket 

indikerar att likviditet är negativt korrelerad med skuldsättning överlag. Detta är i linje 

med denna studies resultat. Deesomsak (2004, s. 399) studie stödjer även det negativa 

samband som denna studies resultat pekar på. Urvalet för den studien bestod av företag 

från Asien-stillahavsområdet och består av olika typer av företag, inte bara SME-företag. 

Slutligen har Ozkan, A. (2001, s. 185) visat på samma samband för brittiska företag. Det 

finns därmed ett starkt stöd i den tidigare forskning för de resultat som uppstått i samband 

med denna studie gällande likviditetens förhållande till skuldsättningsgraden.  

 

Analysen av kopplingen mellan likviditet och skuldsättningsgrad i relation till bransch 

kan ingen ytterligare slutsats konstateras som går emot tidigare studier. För de branscher 

och undersökningsår som uppvisat signifikanta samband i denna studie, vilket är 

majoriteten av branscherna, är sambandet negativt mellan likviditet och 

skuldsättningsgrad. Med grund i studiens litteratursökning har inga fler tidigare studier 

identifierats som inkluderat likviditet i regressionsmodeller där variabeln testas mot 

någon form av skuldsättningsgrad. Inga tidigare studier har visat på ett positivt samband 

i motsättning till denna studies resultat. Utifrån variabeln likviditet kan det därmed 

säkerställas att sambandet till total skuldsättningsgrad är negativt för svenska SME-

företag, vilket är i linje med pecking order-teorin. Alternativhypotesen HA3 kan därmed 

bekräftas, och nollhypotesen H03 förkastas. 

 

H0 3: Det finns inget negativt samband mellan SME företags likviditet och 

skuldsättningsgrad. 

Nollhypotesen förkastas 

 

6.2.4 Storlek 
Utifrån regressionsanalysen som innefattade storlek och skuldsättningsgrad kan ett 

positivt signifikant samband noteras för samtliga undersökningsår. Detta resultat 

indikerar att svenska onoterade SME-företags storlek har påverkan på 

skuldsättningsgraden. Sambandet visar att företag som är större har en högre 

skuldsättningsgrad i jämförelse med mindre företag. Eftersom resultatet är återkommande 

för alla tre år indikerar det att resultatet inte är av en slump utan kan appliceras på alla 

svenska SME-företag. Detta positiva samband mellan storlek och skuldsättningsgrad är 

något som styrks av forskarna Lópes-Gracia och Sogorb-Mira (2008, s. 130), som har 

studerat spanska SME-företag. De har inte delat upp total skuldsättningsgrad i kortfristig 

respektive långfristig skuldsättningsgrad, i motsats till många andra studier. Chittenden 

et al. (1996, s. 64) studie visade istället på ett negativt samband. Resultatet mellan storlek 
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och skuldsättningsgrad i studien stämmer överens med pecking order-teorins 

resonemang. 

 

Forskarna Yazdanfar och Öhman (2017, s. 113) samt Mac an Bharid och Lucey (2014, s. 

5) har även de studerat förhållandet mellan storlek och skuldsättningsgraden men de har 

delat upp skuldsättningsgraden i kort- respektive långfristig skuldsättningsgrad. I 

studierna gjorda av Mac an Bharid och Lucey (2014, s. 5) samt Yazdanfar och Öhman 

(2017, s. 117) påvisades ett negativt signifikant samband mellan storlek och kortfristig 

skuldsättningsgrad. Förhållandet mellan storlek och långfristig skuldsättningsgrad visade 

sig vara positivt i studierna. Att det påvisas ett positivt samband mellan storlek och 

kortfristiga skulder och ett negativt samband mellan storlek och långfristig 

skuldsättningsgrad kan bero på att större företag använder sig av kortfristiga skulder som 

ett substitut efter finanskrisen (Yazdanfar & Öhman, 2017 s. 121). 

 

I de branschspecifika regressionerna påvisades ett positivt signifikant samband mellan 

storlek och skuldsättningsgrad för majoriteten av branscherna. För vissa av branscherna 

har inte regressioner gått att utföra, alternativt inget signifikant samband påvisats, troligen 

för att antal observationen är för få. I och med det signifikanta samband som vi kunnat 

utläsa talar resultatet för att pecking order-teorins resonemang håller. Därmed förkastas 

nollhypotesen H04 och alternativhypotesen HA4 accepteras. 

 

H0 4: Det finns inget positivt samband mellan SME företagsstorlek och 

skuldsättningsgrad. 

Nollhypotesen förkastas 

 

6.3.5 Ålder 
Resultatet från studien visar på ett genomgående negativt signifikant samband mellan 

ålder och skuldsättningsgrad för åren 2012, 2014 och 2016. Detta resultat är en indikation 

att pecking order-teorin är applicerbar på urvalet. Pecking order-teorins tankesätt menar 

på att företag som har varit verksamma längre har mer ackumulerad kvarhållen vinst, 

vilket innebär att det inte finns lika stort behov av extern finansiering. Med detta 

resonemang är det logiskt att sambandet mellan ålder och skuldsättningsgrad bör vara 

negativt, vilket är i linje med denna studies resultat. Eftersom samma signifikanta resultat 

uppstått för alla tre undersökningsår talar det för att resultatet inte är något undantag. 

 

I tidigare studier som undersökt liknande urval uppvisas återkommande samma samband 

mellan ålder och skuldsättningsgrad. Dock har som tidigare nämnt många studier använt 

sig av två beroende variabler, kortfristig respektive långfristig skuldsättningsgrad 

(Chittenden et al., 1996, s. 65; Hall et al., 2004, s. 720-721; Mac an Bhaird & Lucey, 

2014, s. 5; Yazdanfar & Öhman, 2017, s. 112), vilket gör att jämförbarheten minskas 

mellan tidigare studier och denna studie. Dessutom är det inte samma riktning på 

sambandet för båda beroende variabler i de studier som detta använts, utan i dessa studier 

uppvisas mest frekvent ett negativt samband mellan ålder och kortfristig 

skuldsättningsgrad, respektive ett positivt samband mellan ålder och långfristig 

skuldsättningsgrad. Utifrån litteratursökningen har två studier som undersökt ålders 

samband till total skuldsättningsgrad identifierats. Michaelas et al. (1999, s. 120) som 

undersökt brittiska SME-företag visar på ett negativt samband mellan ålder och 

skuldsättningsgrad. Den andra studien är av López-Gracia och Sogorb-Mira (2008, s. 

131) vars resultat också visar på ett negativt samband mellan variablerna. Detta är i linje 
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med denna studies resultat. Ingen tidigare studie enligt vår uppfattning visar därmed på 

ett positivt signifikant samband mellan ålder och total skuldsättningsgrad. 

 

I de branschspecifika regressionerna gällande ålders samband med skuldsättningsgrad 

uppvisades ett negativt samband i linje med övriga resultat för de branscher som hade 

signifikanta resultat. Eftersom datamaterial saknas för vissa branscher kan vi därmed inte 

säga att alla testade branscher visade på ett signifikant negativt samband mellan ålder och 

skuldsättningsgrad. Vi kan därmed inte se i denna studie att någon specifik bransch visar 

på ett mönster av att sambandet är signifikant positivt och därmed går emot pecking order-

teorin. Med grund i studiens resultat förkastas nollhypotesen H05 och alternativhypotesen 

HA5 accepteras. 

 

H0 5: Det finns inget negativt samband mellan SME företags ålder och 

skuldsättningsgrad. 

Nollhypotesen förkastas 

 

6.3 JÄMFÖRANDE ANALYS 
Avslutningsvis för analyskapitlet förs en djupare diskussion kring hur väl urvalet följer 

pecking order-teorin. Utifrån de totala regressionerna för respektive år har sambandet 

mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln kunnat undersökas, samt 

även hur sambanden skiljer sig åt mellan åren 2012, 2014 och 2016. Resultatet indikerar 

att urvalet för alla tre undersökningsår överlag följer pecking order-teorins resonemang. 

För att resultatet ska indikera pecking order-teorin i denna studie är argumentet att minst 

tre av fem förklaringsvariabler måste vara signifikanta och vara i rätt riktning, negativ 

alternativt positiv. Alla variabler är signifikanta och i rätt riktning enligt pecking order-

teorin i de totala regressionerna, med undantag för tillväxt för 2014. Eftersom resultatet 

för urvalet talar för pecking order-teorin, kan det argumenteras att företagen väljer att 

minska risken genom att använda interna medel framför externa medel. Detta resulterar i 

att företagen får en lägre skuldsättningsgrad, vilket minskar risken för företaget och dess 

intressenter. Kapitalstrukturen hos SME-företag och om de följer pecking order-teorins 

resonemang kan vi inte se skiljer särskilt mellan de olika undersökningsåren. Vi ser inte 

någon tydlig förändring i kapitalstrukturen trots att miljön som företagen är verksamma 

inom har förändrats, med förändring menar vi till exempel att räntenivån har sjunkit till 

rekordlåga nivåer. Det verkar inte ha förändrat SME-företags skuldsättningsgrad på ett 

markant sätt.  

 

Det är dock viktigt att notera att även om resultatet är signifikant kan vi inte säkerställa 

att individuella företag följer pecking order-teorin. Anledningen till detta är att 

avgränsningarna för denna studie gör att spridningen av företag i urvalet är relativt stor 

sett till bland annat skuldsättningsgrad. Exempelvis för 2012 har ett företag tre miljoner i 

skulder som minst, och ett företag över 300 miljoner i skulder som mest. Företagens 

skillnad i storlek, både i termer av totala skulder men också i tillgångar och andra 

finansiella mått påverkar deras skuldsättningsgrad. Företagen är heterogena till en viss 

del vilket bör innebära att deras kostnad för kapital varierar. Vissa företag har mer säkra 

tillgångar, är verksamma i en mindre volatil bransch, och detta gör att risken med 

företaget minskar. Detta bör leda till att de får låna billigare, vilket ger incitament till mer 

belåning. Med anledning av detta kan det ifrågasättas om resultatet är applicerbart på alla 

företag, även på dem som skulle kunna räknas som outliers. Även om datamaterialet är 

justerat enligt winzorise för att hantera outliers följer inte datamaterialet en 

normalfördelning. Därför vill vi argumentera för att resultatet är applicerbart på företagen 
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som är mer likt genomsnittsföretaget. De bolag som är mest lika varandra och i sin tur 

påverkar resultatet mest bör vara bäst passande för att applicera detta resonemang på. Å 

andra sidan har vi uppnått höga signifikansnivåer, som indikerar att resultatet kan vara 

applicerbart på hela urvalet, betydande att SME-företag generellt sett över denna 

tidsperiod följer pecking order-teorin. 

 

Utifrån den branschspecifika regressionsanalysen har även sambandet mellan variablerna 

undersökts. Naturligt kan branscherna delas in i tre olika grupper. Den första gruppen 

inkluderar de branscher som vi inte kan säga något om i termer gällande samband mellan 

variabler eller förändringar i sambanden. Detta på grund av att inga signifikanta samband 

påvisats då det varit för få observationer eller att modellen inte passat urvalet. Den andra 

gruppen är de branscher som visar på tendenser att sambanden mer och mer följer pecking 

order-teorin. Den tredje gruppen inkluderar de branscher där resultatet indikerar att 

branschen följer pecking order-teorin i minst ett av undersökningsåren. Nedan redogörs 

för vilka branscher som tillhör vilken grupp. 

 

I den första gruppen inkluderas branscherna energi, verktyg och telekommunikation. För 

dessa branscher är det väldigt få företag i urvalet vilket begränsar regressionsanalyserna. 

För 2016 finns tillräckligt med datamaterial i jämförelse med tidigare undersökningsår 

för både energi och verktygsbranschen i termer att kunna utföra regressionerna, men 

testen ger inte med sig några resultat som tydligt indikerar att företag i branschen har en 

kapitalstruktur som följer pecking order-teorins resonemang. I den andra gruppen 

inkluderas branscherna basmaterial, sjukvård, ickecykliska, cykliska och industri. För 

dessa branscher blir fler av variablerna signifikanta när resultatet studeras över 

tidsperioden. Vissa av dessa branscher indikerar att kapitalstrukturen följer pecking 

order-teorins resonemang, vilket leder oss vidare till grupp tre. I den tredje gruppen 

inkluderas branscherna basmaterial, teknologi, finans, ickecykliska, cykliska och industri. 

När vi säger indikerar menar vi att minst tre av variablerna är signifikanta och i rätt 

riktning enligt pecking order-teorins resonemang. Med detta följer att många av 

branscherna visar på tendenser att kapitalstrukturen mer och mer följer pecking order-

teorins resonemang då fler samband blir signifikanta och i rätt riktning, samt att inga 

större skillnader kan noteras mellan branscherna. Resultatet från de branschspecifika 

regressionerna gällande ickecykliska-, cykliska- och industribranschen visade på att dessa 

branscher följer pecking order-teorins resonemang för alla undersökningsår. Eftersom 

vissa branscher indikerar ett samband mellan kapitalstruktur och pecking order-teorin kan 

vi härmed förkasta nollhypotesen H06 och acceptera alternativhypotesen HA6. 

 

H0 6: Det finns inget samband mellan SME företagens branschtillhörighet och 

skuldsättningsgrad. 

Nollhypotesen förkastas 

 

6.4 SAMMANSTÄLLNING HYPOTESPRÖVNING 
I detta avsnitt kommer resultatet av hypotesprövningen att beskrivas för respektive år. I 

tabell 12 redovisas utfallet av hypotesprövningen där hypoteserna antingen förkastas eller 

inte förkastas. Detta innebär att om nollhypotesen för den första hypotesprövningen 

gällande lönsamhet förkastas, kan vi med signifikant resultat säga att alternativhypotesen 

stämmer. Signifikansnivån som använts för samtliga hypotesprövningar är 0,1 till 5 

procent. All data är justerat enligt winsorize, för ingående förklaring se avsnitt 4.3. 

Modellerna som användes har justerats för heteroskedasticitet och seriell korrelation 

vilket redogörs för i avsnitt 5.2. 
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TABELL 12. SAMMANSTÄLLNING HYPOTESPRÖVNING 

Nollhypoteser 2012 2014 2016 

Det finns inget negativt samband mellan 

företags lönsamhet och skuldsättningsgrad 

Förkastas 

(***) 

Förkastas 

(***) 

Förkastas 

(***) 

Det finns inget positivt samband mellan 

företagstillväxt och skuldsättningsgrad 

Förkastas  

(**) 

Förkastas inte 

(*) 

Förkastas 

(***) 

Det finns inget negativt samband mellan 

företags likviditet och skuldsättningsgrad 

Förkastas 

(***) 

Förkastas 

(***) 

Förkastas 

(***) 

Det finns inget positivt samband mellan 

företagsstorlek och skuldsättningsgrad 

Förkastas  

(*) 

Förkastas  

(*) 

Förkastas 

(***) 

Det finns inget negativt samband mellan 

företags ålder och skuldsättningsgrad 

Förkastas 

(***) 

Förkastas 

(***) 

Förkastas 

(***) 

Det finns inget samband mellan företags 

branschtillhörighet och skuldsättningsgrad 

Förkastas Förkastas Förkastas 

 

Notera: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 

 

 

Utifrån tabell 12 kan det utläsas att alla nollhypteser förutom en förkastas. Den 

nollhypotesen som inte förkastas är sambandet mellan företagstillväxt och 

skuldsättningsgrad för året 2014. Det är noterbart att nästintill alla samband är i linje med 

pecking order-teorins resonemang. Varför detta resultat påvisas kan bero på flera olika 

anledningar. Störst sannolikhet vill vi argumentera för handlar om att pecking order-

teorins resonemang är så etablerat bland SME-företags finansieringsorgan. Det är en stark 

teori som också till stor del är logisk. Exempelvis för en småföretagare som önskar att 

finansiera en investering är det enklast att använda de medel som är tillgängliga. Om det 

därmed finns interna medel tillgodo kommer de troligen användas före företagaren 

ansöker om ett lån.  

 

Att nästan alla alternativhypoteser kan bekräftas skulle kunna bero på modellens 

applicerbarhet på urvalet. Vi tror dock att sannolikheten är liten. När studiens variabler 

analyserades påvisades överlag linjära samband men med ett antal extremvärden, vilka 

har justerats för. Det bör därför innebära att en linjär regressionsmodell är lämplig att 

använda. Även det stora urvalet som studien baseras på innebär att centrala 

gränsvärdessatsen är applicerbar och variablerna därmed närmar sig en normalfördelning. 

Det är också ett kriterium för att modellen ska vara applicerbar. Vi vill därmed 

argumentera för att modellen är passande för det studien syftar till att undersöka. 

Resultatet med att nästan alla nollhypoteser förkastas vill vi därmed härleda tillbaka till 
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att pecking order-teorins resonemang genomsyrar majoriteten av svenska SME-företags 

finansieringsorgan. Teorin verkar ha stor genomslagskraft. 
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7. Slutsats och rekommendationer 
 

I detta kapitel redogörs för studiens slutsats vilket är en sammanfattning av tidigare 

presenterad analys. Vidare kommer studiens samhälleliga och etiska aspekter beröras. 

Kapitlet avslutas med rekommendationer för framtida forskning. 

 

7.1 STUDIENS SLUTSATS 
Huvudsyftet med studien var att undersöka och jämföra kapitalstrukturen hos svenska 

SME-företag och om de följer pecking order-teorins resonemang för åren 2012, 2014 och 

2016. Naturligt följer därmed att huvudfokus för denna studie har legat på pecking order-

teorin av Myers och Majluf (1984) och hur kapitalstrukturens uppbyggnad kan förklaras 

av denna teori. Utifrån den statistiska hypotesprövning som utförts visar resultatet på att 

urvalets kapitalstruktur följer pecking order-teorin. Detta genom att det framkommit 

signifikanta samband mellan de fem förklarande variablerna och skuldsättningsgrad. Ett 

negativt samband mellan lönsamhet, likviditet respektive ålder och den beroende 

variabeln har noterats. Sambandet mellan tillväxt respektive storlek och 

skuldsättningsgrag har visat sig vara positivt i denna studie. Riktningen, positivt 

respektive negativt, på dessa samband är i linje med pecking order-teorins resonemang. 

Inga tydliga skillnader mellan de tre undersökningsåren kunde identifieras i jämförelsen 

mellan resultat för respektive år. 

 

Studien syftade även till att undersöka möjliga skillnader mellan branschers 

kapitalstruktur. Utifrån de branschspecifika regressionsanalyserna identifierades tre 

branscher vars kapitalstruktur indikerar att branschen följer pecking order-teorin under 

hela tidsperioden. Det är resultatet från ickecykliska, cykliska och industribranschen som 

indikerar detta. Resterande branscher som inkluderats i urvalet har inte visat på något 

sådant samband. Anledningen till detta kan vara att det inte finns något samband mellan 

branschens kapitalstruktur och pecking order-teorin, alternativt på grund av stort bortfall 

av företag per bransch vilket gör att sambandet inte kan förklaras med modellen som 

använts. Det kunde även noteras att för flera av branscherna utvecklades sambandet 

mellan kapitalstruktur och pecking order-teorins resonemang till att mer och mer påvisa 

detta samband från år till år. Det var i branscherna basmaterial, sjukvård, ickecykliska, 

cykliska och industri som denna utveckling kunde identifieras. Med grund i studiens 

resultat kan vi härmed besvara den rådande frågeställningen: 

 

Utifrån pecking order-teorin, följer kapitalstrukturen hos svenska onoterade SME-

företag teorin i tiden efter finanskrisen? 

 

Företagens skuldsättningsgrad har studerats i relation till företagens lönsamhet, likviditet, 

tillväxt, storlek och ålder. Detta har givit en djupare förståelse kring om svenska SME-

företags kapitalstruktur följer pecking order-teorin resonemang under tidsperioden som 

är undersökt. Studien indikerar att teorin har stor genomslagskraft för svenska SME-

företag. Med hänsyn till de intressenter som denna studie kan vara av intresse för kan 

vissa rekommendationer göras. För den enskilde investeraren som önskar att investera i 

företag vars kapitalstruktur följer pecking order-teorins resonemang kan det argumenteras 

att SME-företag överlag är passade för detta ändamål. Studien kan även vara av 

användning för företagsledningen i svenska SME-företag, då den ger en övergripande 

bild av dess finansieringsbeslut i relation till pecking order-teorin. Exempelvis om 
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företagsledningen strävar efter att öka företagets investeringar och därmed gå in i en 

tillväxtfas, indikerar resultatet från denna studie att skuldsättningen kommer att öka. 

Studien bidrar även med underlag till forskningsområdet. 

 

7.2 SAMHÄLLELIGA OCH ETISKA ASPEKTER 
Författarna har strävat efter att uppnå objektivitet och inte bryta mot några etiska aspekter. 

Eftersom författarna har med noggrannhet och tydlighet redogjort för studiens 

vetenskapliga och praktiska metodval kan inte några etiska dilemman identifieras i 

samband med studien. Studiens kännetecknas av öppenhet och transparens. Eftersom inga 

individer har varit inblandade i studien, utan bara finansiellt data, minskar avseendevärt 

möjliga etiska problem som den mänskliga faktorn kan medföra. Resultatet som är 

frambringat kan inte anses etiskt kontroversiellt. 

 

I studien visar resultatet på att företagen överlag följer pecking order-teorin, vilket innebär 

att SME-företag föredrar att finansiera sig med interna medel framför externt kapital. 

Dessa företag tar därmed inte onödiga risker i första hand, utan väljer att hålla nere 

risknivån genom att använda interna medel som finansiering. Det finns dock fortfarande 

en risk att konflikter kan uppstå mellan ledning och ägare och företagens intressenter. 

Ägarnas och intressenternas intressen verkar prioriteras genom låg risknivå, vilket 

innebär att det uppstår mindre etiska problem än om prioriteringen vore tvärtom.  

 

Ur den samhälleliga synvinkeln kan även företagens skuldsättning vara ett känsligt ämne 

på grund av kopplingen med den finansiella krisen 2007/2008. Företag och finansiella 

institutioner bidrog till en ökad skuldsättningsgrad överlag i samhället i tiden före 

finanskrisen, vilket resulterade i stor hävstång. Detta var något som gynnade företagen 

och dess intressenter samt samhällsekonomin under högkonjunktur, men det omvända i 

lågkonjunktur. En liten nedgång i ekonomin resulterade i en stor negativ effekt, och i sin 

tur påverkade både företag, intressenter och samhällsekonomin. Det var en av 

anledningarna till att finanskrisen blev så utbredd som den blev. På grund av detta är det 

viktigt att belysa hur val av kapitalstruktur i samband med risktagande är. Det är av vikt 

att grundligt resonera kring vilka positiva och negativa effekter skuldsättningsgrad kan 

ha på både företaget och samhället överlag. 

 

7.3 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA FORSKNING 
Efter att ha genomfört denna studie har flera andra forskningsidéer växt fram. Intressant 

vore att utveckla denna kvantitativa forskningsansats på datamaterial längre tillbaka i 

tiden för att kunna studera utvecklingen av kapitalstrukturen. Ett förslag är att undersöka 

tiden före och efter den senaste finanskrisen. Detta för att studera vad förändringar i den 

miljö som företag är verksamma inom har för påverkan på företag och dess 

kapitalstruktur. Det finns en stor ovisshet hur företag påverkas av en finansiell kris och 

hur följderna ska hanteras, därför skulle det vara ett intressant forskningsområde att 

studera. 

 

Vi vill poängtera att denna studie kan förfinas för att öka trovärdigheten och 

applicerbarheten av resultaten. Detta genom att se till att företagen som inkluderas i 

regressionerna är mer homogena, särskilt i termer av finansiella nyckeltal. Till exempel 

bör regressionerna kanske utföras två gånger, en för små företag och en för medelstora 

företag. Detta kan minska extremvärden och göra urvalet mer anpassat för den valda 
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undersökningsmodellen. Alternativt kan det vara av intresse att undersöka urvalet med 

annan modell än OLS regression som använts i denna studie. 

 

I studien har en kvantitativ forskningsansats använts för att undersöka sambandet mellan 

skuldsättningsgrad och lönsamhet, likviditet, tillväxt, storlek och ålder. Men utifrån 

resultatet kan det endast spekuleras i varför dessa samband uppstår. Därför är det av 

intresse att utföra en kvalitativ undersökning på urvalet för att djupare förklara denna 

studies slutsats. Förslagsvis genom att utföra djupintervjuer med beslutsfattare av 

företagens kapitalstruktur inom respektive bransch för att förstå resonemanget kring 

kapitalstruktur hos svenska SME-företag. 
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8. Sanningskriterier  
 

Syftet med detta kapitel är att bedöma studiens måluppfyllelse genom lämpliga 

sanningskriterier. I företagsekonomisk och verklighetsavbildande forskning bör studien 

uppfylla reliabilitets-, validitets och generaliserbarhetskriteriet (Johansson-Lindfors, 

1993, s. 160). Därför innefattar detta kapitel en diskussion kring dessa tre 

sanningskriterier. 

 

8.1 RELIABILITET 
Reliabilitet är ett sanningskriterium och ett mått som handlar om pålitlighet och 

upprepbarhet (Bryman, 2011, s. 160-161). Detta sanningskriterium avser att granska om 

den mätning som utförts i själva verket anses vara korrekt (Bjereld et al., 2002, s. 111). 

Detta betyder att vid upprepade gånger och under liknande omständigheter bör likartade 

resultat uppstå om studiens reliabilitet ska anses vara bra. Om forskare replikerar samma 

undersökning borde det resultera i identiska resultat. Ifall mätningsprocessen är bristande 

kommer detta med stor sannolikhet leda till låg reliabilitet i resultatet och svårigheter vid 

replikation av studien.  

 

Ytterligare en aspekt som kan påverka reliabiliteten är den mänskliga faktorn som 

exempelvis personkemi under en intervju (Bjereld et al., 2009, s. 115). Även om samma 

intervju utförts två gånger på samma individ kan två olika resultat utläsas, vilket minskar 

studiens reliabilitet. I denna studie har endast finansiellt data används, vilket inte bör ha 

påverkats av den mänskliga faktorn. Vi var dock tvungna att bearbeta viss data manuellt 

vid bland annat beräkning av några nyckeltal och sortering av bortfall, vilket kan ha lett 

till sådana typer av felaktigheter. De statistiska tester som utförts är dokumenterade och 

granskade av båda författarna för att reducera mänskliga hanteringsfel. Detta borde 

innebära att studien vid ett senare tillfälle kan replikeras och ge samma resultat. För att 

öka reliabiliteten ytterligare finns tillvägagångssättet beskrivet i kapitel 4 praktisk metod. 

Det ger läsaren en inblick och förståelse för genomförandet av studien. Detta anser vi 

bidrar till en god reliabilitet då utomstående part bör kunna utföra samma statistiska tester 

utifrån studiens beskrivning. 

 

8.2 VALIDITET 
En studies validitet handlar om huruvida metodvalet mäter det som studien syftar till att 

mäta (Eriksson & Weidersheim-Paul, 2014, s. 62). De förklarar att begreppet bör delas 

upp i två olika typer, inre och yttre validitet. Den inre validiteten handlar om studiens 

begrepp är förenliga med den mätbara definitionen av begreppet. I denna studie kan den 

inre validiteten ses genom att studera skuldsättningsgrad och de förklarande variablernas 

definition. Studien har med grund i tidigare empiri noga valt ut definitionen av dessa 

variabler för att öka den inre validitet. De definitioner som är valda är klassiska att 

använda inom forskningsområdet och även i den verkliga världen. 

 

Yttre validitet förklaras istället av Eriksson och Weidersheim-Paul (2014, s. 63) som den 

mätbara definitionen och dess relation till verkligheten, ifall det som är tänkt att mätas 

överensstämmer med studiens urval. I denna studie betyder det att det är specifikt 

kapitalstruktur för svenska SME-företag som mäts. Det blir betydelselöst hur hög 

reliabilitet, noggrannhet och trovärdighet en studie har om inte undersökningen mäter 
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parametrar som är väsentliga för studiens syfte. Utifrån studiens datainsamling och metod 

uppfylls den yttre validiteten för studien, samt även den inre validiteten. 

 

8.3 GENERALISERBARHET 
En studies generaliserbarhet är ett sanningskriterium som syftar till att beskriva hur väl 

en studies urval är representativt för de övriga i populationen, följaktligen hur väl studiens 

resultat kan appliceras på populationen (Johansson-Lindfors, 1993, s. 92). 

Generaliserbarheten grundar sig i urvalets förmåga att reflektera resultatet av en likartad 

studie om en totalundersökning hade genomförts. Ifall en totalundersökning inte har 

utförts bör forskaren ifrågasätta hur generaliserbara resultaten i själva verket är.  

 

I denna studie har inte en totalundersökning utförts, men eftersom urvalet består av en 

betydande del av företagen i populationen bör generaliserbarheten av studien vara relativt 

bra. Urvalet är inhämtat utifrån vissa kriterier. De företag som uppfyllde dessa kriterier 

har inkluderats i studien, dock med undantag för de företag som saknat den information 

som studien syftade att undersöka. Eftersom detta bortfall uppstått är det möjligt att 

företag som har en betydande påverkan på resultatet exkluderats, vilket påverkar 

generaliserbarheten i studien. Dock anser författarna att studiens resultat har god 

generaliserbarhet, i grund med det stora urvalet. 
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Appendix 
 

APPENDIX 1. JUSTERING ENLIGT WINSORIZE-METODEN 

Justering 2012 1% Percentilen 99% percentilen 

Total skuldsättningsgrad 0,2327 0,997       

Tillväxt -0,3694      0,8613 

Likviditet -0,3294  0,7780 

Lönsamhet -0,3972 0,3679 

Aktiva år (ln) 1,6094        4,3820         

Storlek 16,8939 19,7514 

 

Justering 2014 1% Percentilen 99% percentilen 

Total skuldsättningsgrad 0,2043   0,9974        

Tillväxt -0,3780             0,4534        

Likviditet -0,3294    0,7779        

Lönsamhet -0,3449     0,4571      

Aktiva år (ln) 1,386               4,51086 

Storlek 16.903 19,8783 

 

Justering 2016 1% Percentilen 99% percentilen 

Total skuldsättningsgrad 0,1726 0,9981 

Tillväxt -0,4334       0,7732 

Likviditet -0,4881 0,8187 

Lönsamhet -0,3582  0,4635     

Aktiva år (ln) 1,9459      4,5326       

Storlek 16,8890       19,8560        
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APPENDIX 2. KORRELATIONSMATRIS 
Variabel 2012 Total 

skuldsättningsgrad 

Likviditet Lönsamhet Tillväxt Aktiva år Storlek 

Total 

skuldsättningsgrad 

1      

Likviditet -0,54 (0,0) 1     

Lönsamhet -0,25 (0,0) 0,26 (0,0) 1    

Tillväxt 0,13 (0,0001) -0,039 (0,23) 0,16 (0,0) 1   

Aktiva år -0,19 (0,0) 0,11 (0,0047) -0,075 (0,056) -0,15 (0,0002) 1  

Storlek 0,059 (0,067) -0,034 (0,29) -0,026 (0,32) -0,021 (0,51) 0,046 (0,24) 1 

 
Variabel 2014 Total 

skuldsättningsgrad 

Likviditet Lönsamhet Tillväxt Aktiva år Storlek 

Total 

skuldsättningsgrad 
1      

Likviditet -0,57 (0,0) 1     

Lönsamhet -0,29 (0,0) 0,31 (0,0) 1    

Tillväxt 0,04 (0,15) -0,0018 (0,95) 0,11 (0,0003) 1    

Aktiva år -0,18 (0,0) 0,12 (0,0) -0,084 (0,0001) -0,20 (0,0) 1  

Storlek 0,053 (0,0009) -0,015 (0,35)  -0,00039 (0,98) 0,088 (0,0032) 0,096 (0,0) 1 

 
Variabel 2016 Total 

skuldsättningsgrad 

Likviditet Lönsamhet Tillväxt Aktiva år Storlek 

Total 

skuldsättningsgrad 
1      

Likviditet -0,61 (0,0) 1     

Lönsamhet -0,36 (0,0) 0,33 (0,0) 1    

Tillväxt 0,045 (0,0) 0,0004 (0,97) 0,12 (0,0) 1   

Aktiva år -0,15 (0,0)  0,082 (0,0) -0,081 (0,0) -0,044 (0,0006) 1  

Storlek 0,041 (0,0001) -0,021 (0,0452) 0,0013 (0,903) 0,17 (0,0) 0,088 (0,0) 1 
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APPENDIX 3. MULTIPLA REGRESSIONER 

 
Variabel 2012 Koefficient P-värde 

Lönsamhet -0.3222314 0,000 

Tillväxt 0.0886968 0,002 

Likviditet -0.407017 0,000 

Storlek 0.0205054 0,016 

Ålder -0.0355254 0,000 

Konstant 0.5709909 0,000 

Variabel 2014 Koefficient P-värde 

Lönsamhet -0.5049433 0,000 

Tillväxt 0.0350595 0,286 

Likviditet -0.377221 0,000 

Storlek 0.0159325 0,027 

Ålder -0.0491708 0,000 

Konstant 0.6959828 0,000 

Variabel 2016 Koefficient P-värde 

Lönsamhet -0.3998097 0,000 

Tillväxt 0.075369 0,000 

Likviditet -0.3758365 0,000 

Storlek 0.0144274 0,000 

Ålder -0.0402475 0,000 

Konstant 0.6842337 0,000 
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APPENDIX 4. INDUSTRISPECIFIKA REGRESSIONER 
 

DEL 1 AV 2: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2012 2014 2016

Energi Variabel Koefficient p Energi Variabel Koefficient p Energi Variabel Koefficient p

2st Lönsamhet - 2st Lönsamhet - 22st Lönsamhet 1.143289 0.112

Tillväxt - Tillväxt - Likviditet (-)0.8900525 0.000

Likviditet - Likviditet - Tillväxt (-)0.0740556 0.813

Storlek 0.3223967 - Storlek 0.3306921 - Ålder (-)0.0286548 0.652

Ålder - Ålder - Storlek 0.0356887 0.412

Konstant (-)5.417345 Konstant (-)5.596086 - Konstant 0.2614645 0.712

R^2 1.00 R^2 1.00 R^2 0.6857

Basic materials Basic materials Basic materials

87st Variabel Koefficient p 95st Variabel Koefficient p 681st Variabel Koefficient p

Lönsamhet (-)0.1692164 0.286 Lönsamhet (-)0.4641894 0.004 Lönsamhet (-)0.3290497 0.000

Likviditet (-)0.4420472 0.000 Likviditet (-)0.4183028 0.000 Likviditet (-)0.4206479 0.000

Tillväxt 0.0430163 0.597 Tillväxt 0.1156074 0.122 Tillväxt 0.0735078 0.056

Ålder 0.04228 0.139 Ålder (-)0.0095214 0.703 Ålder (-)0.0390983 0.000

Storlek (-)0.021398 0.387 Storlek (-)0.0229017 0.429 Storlek (-)0.0118732 0.230

Konstant 1.038022 0.022 Konstant 1.234057 0.026 Konstant 1.15462 0.000

R^2 0.4273 R^2 0.4958 R^2 0.3989

Utilities Utilities Utilities

8st Variabel Koefficient p 8st Variabel Koefficient p 56st Variabel Koefficient p

Lönsamhet (-)0.8397532 0.671 Lönsamhet (-)3.755255 0.281 Lönsamhet (-)1.168623 0.000

Likviditet 0.0665888 0.938 Likviditet 0.1136668 0.454 Likviditet (-).0015867 0.988

Tillväxt 1.248138 0.591 Tillväxt (-)0.6129325 0.56 Tillväxt 0.0201117 0.756

Ålder 0.011229 0.941 Ålder 0.0148826 0.853 Ålder (-)0.013346 0.347

Storlek 0.0496908 0.764 Storlek 0.0096506 0.878 Storlek 0.0371975 0.122

Konstant (-)0.1326512 0.966 Konstant 0.6979016 0.572 Konstant 0.2689957 0.548

R^2 0.2830 R^2 0.7447 R^2 0.4942

Telecommunication services Telecommunication services Telecommunication services

1st Variabel Koefficient p 1st Variabel Koefficient p 12st Variabel Koefficient p

Lönsamhet - Lönsamhet - Lönsamhet (-)0.9947552 0.323

Likviditet - Likviditet - Likviditet 0.0590561 0.855

Tillväxt - Tillväxt - Tillväxt 0.0648901 0.879

Ålder - Ålder - Ålder (-)0.050676 0.729

Storlek - Storlek - Storlek (-)0.3876534 0.197

Konstant - Konstant - Konstant 7.945446 0.175

R^2 - R^2 - R^2 0.3348

Technology Technology Technology

30st Variabel Koefficient p 39st Variabel Koefficient p 304st Variabel Koefficient p

Lönsamhet (-)0.2610369 0.225 Lönsamhet 0.236037 0.256 Lönsamhet (-)0.2355882 0.005

Likviditet (-)0.5316257 0.000 Likviditet (-)0.5126846 0.000 Likviditet (-)0.4007445 0.000

Tillväxt 0.2647068 0.015 Tillväxt (-)0.1820595 0.177 Tillväxt 0.0039699 0.945

Ålder (-)0.0623389 0.037 Ålder (-)0.0735333 0.023 Ålder (-)0.0460436 0.003

Storlek (-)0.0675661 0.057 Storlek (-)0.0569471 0.085 Storlek (-)0.011649 0.392

Konstant 2.265038 0.001 Konstant 2.057777 0.001 Konstant 1.19032 0.000

R^2 0.7414 R^2 0.4770 R^2 0.3928
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DEL 2 AV 2: 
2012 2014 2016

Healthcare Healthcare Healthcare

6st Variabel Koefficient p 9st Variabel Koefficient p 92st Variabel Koefficient p

Lönsamhet 1.775124 - Lönsamhet (-)0.9042764 0.046 Lönsamhet (-)0.3354079 0.005

Likviditet 0.7980513 - Likviditet (-)0.6906694 0.301 Likviditet (-)0.2770709 0.000

Tillväxt 0.8068965 - Tillväxt 0.0808718 0.719 Tillväxt (-)0.1096704 0.343

Ålder 0.1727968 - Ålder 0.0241719 0.773 Ålder (-)0.0137314 0.643

Storlek 0.7065199 - Storlek 0.0005348 0.995 Storlek (-)0.0050281 0.878

Konstant (-)12.58461 - Konstant 0.9139733 0.547 Konstant 0.8996831 0.114

R^2 1.00 R^2 0.7619 R^2 0.3226

Financials Financials Financials

24st Variabel Koefficient p 25st Variabel Koefficient p 175st Variabel Koefficient p

Lönsamhet (-)1.133328 0.001 Lönsamhet (-)1.191225 0.003 Lönsamhet (-)0.575696 0.000

Likviditet (-)0.4763272 0.001 Likviditet (-)0.2434744 0.071 Likviditet (-)0.4337004 0.000

Tillväxt 0.230138 0.376 Tillväxt (-)0.3987719 0.016 Tillväxt 0.1710714 0.015

Ålder 0.0098465 0.849 Ålder (-)0.0559484 0.170 Ålder (-)0.0784604 0.000

Storlek 0.0385353 0.400 Storlek 0.0004505 0.992 Storlek 0.0930028 0.001

Konstant 0.1234306 0.001 Konstant 1.088691 0.185 Konstant (-)0.6040569 0.202

R^2 0.6480 R^2 0.8312 R^2 0.5034

Consumer non-cynicals Consumer non-cynicals Consumer non-cynicals

98st Variabel Koefficient p 126st Variabel Koefficient p 989st Variabel Koefficient p

Lönsamhet (-)0.3194671 0.021 Lönsamhet (-)0.5457612 0.000 Lönsamhet (-)0.4833819 0.000

Likviditet (-)0.3812899 0.000 Likviditet (-)0.3421565 0.000 Likviditet (-)0.38345 0.000

Tillväxt 0.0546357 0.530 Tillväxt 0.0712886 0.217 Tillväxt 0.1451103 0.001

Ålder (-)0.0405756 0.053 Ålder (-)0.0732271 0.000 Ålder (-)0.0457266 0.000

Storlek 0.0460633 0.011 Storlek 0.0257208 0.141 Storlek 0.0115147 0.143

Konstant 0.0917223 0.789 Konstant 0.5617532 0.079 Konstant 0.7324216 0.000

R^2 0.3891 R^2 0.5424 R^2 0.4388

Consumer cynicals Consumer cynicals Consumer cynicals

150st Variabel Koefficient p 192st Variabel Koefficient p 1497st Variabel Koefficient p

Lönsamhet (-)0.4119645 0.004 Lönsamhet (-)0.6206438 0.000 Lönsamhet (-)0.3649603 0.000

Likviditet (-)0.4231891 0.000 Likviditet (-)0.3476696 0.000 Likviditet (-)0.3518418 0.000

Tillväxt 0.0808515 0.172 Tillväxt 0.035482 0.375 Tillväxt 0.061217 0.010

Ålder (-)0.0652746 0.000 Ålder (-)0.0583277 0.000 Ålder (-)0.0447277 0.000

Storlek 0.0290164 0.103 Storlek 0.0201032 0.232 Storlek 0.0202396 0.000

Konstant 0.5257997 0.106 Konstant 0.6524797 0.031 Konstant 0.5876961 0.000

R^2 0.4534 R^2 0.4616 R^2 0.4482

Industrials Industrials Industrials

225st Variabel Koefficient p 292st Variabel Koefficient p 2213st Variabel Koefficient p

Lönsamhet (-)0.2869994 0.075 Lönsamhet (-)0.4156399 0.000 Lönsamhet (-)0.3605483 0.000

Likviditet (-)0.389564 0.000 Likviditet (-)0.3864052 0.000 Likviditet (-)0.395307 0.000

Tillväxt 0.0564897 0.122 Tillväxt 0.0400725 0.214 Tillväxt 0.0577203 0.000

Ålder (-)0.0306768 0.019 Ålder (-)0.0315355 0.007 Ålder (-)0.0347173 0.000

Storlek 0.0327339 0.039 Storlek 0.0259229 0.052 Storlek 0.0240671 0.000

Konstant 0.3518711 0.223 Konstant 0.4744105 0.050 Konstant 0.5090754 0.000

R^2 0.3796 R^2 0.4076 R^2 0.4641
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