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Sammanfattning 
	
Titel: Kan man låna sig till lönsamhet? 

Författare: Jack Lidberg och Bashar Said 

Handledare: Maria Smolander 

Ämne: Företagsekonomi C med inriktning mot finansiering – Kandidatuppsats 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet inom svenska 

små- och medelstora företag. Parallellt syftar studien även till att undersöka huruvida det skulle kunna 

finnas några branschspecifika skillnader. 

Teori: Studien har sin grund i sex teorier som täcker ämnet kapitalstruktur. Teorierna har sedan använts 

för att analysera det resultat som studiens undersökning genererat. 

Metod: Studien är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Sekundärdata har använts 

som underlag för studien, hämtat från databasen Retriever Business. 

Empiri: Studien baseras på 1 562 observationer av svenska små- och medelstora företag inom IT-

branschen och Tillverkning- och industribranschen, empirin utgår från åren 2010 – 2018.  

Slutsats: Studien fann en märkbar negativ korrelation mellan kapitalstruktur och lönsamhet mätt i 

avkastning på totalt kapital (ROA). När lönsamheten mättes i avkastning på eget kapital (ROE) blev 

resultatet dock mer tvetydigt. För att svara på frågan ”Kan man låna lönsamhet” mer precist krävs således 

ett allt för nyanserat svar som inte omfattas av denna studie. 

Utifrån studiens resultat kunde också en viss bransch-specifik skillnad noteras gällande hur företagen 

inom de olika branscherna valt att fördela sin skuldsättningsgrad mellan kortfristiga respektive långfristiga 

skulder. 

Nyckelord: Kapitalstruktur, Lönsamhet, Skuldsättningsgrad, SMF, Avkastning på totalt kapital, 

Avkastning på eget kapital, Modigliani & Miller, Agency theory, The pecking order theory, trade off 

theory, The growth cycle theory, The markettiming theory, IT-branschen, Tillverkning- och 

industribranschen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Abstract 
	
Title: Can you borrow profitability? 

Authors: Jack Lidberg and Bashar Said 

Advisor: Maria Smolander 

Subject: Corporate finance C with focus on finance – Bachelor´s essay 

Purpose: The purpose of this study was to examine the conjunction between leverage and profitability 

within Swedish small- and medium sized enterprises. Parallel, the study also aimed to examine whether 

any industry-specific differences could be noted. 

Theory: The current study is based on six theories which covers the subject regarding a company’s capital 

structure. The theories where then used to analyze the results which was retrieved from the current study. 

Method: The current study uses a quantitative method with a deductive approach, Secondary data have 

been used as the foundation of the study. The data was retrieved from the database Retriever Business. 

Empirics: The current study is based on 1 562 observations of Swedish small- and medium sized 

enterprises within the IT-industry and production-industry. The used data is observed between the years 

2010 – 2018. 

Conclusion: The results from the current study indicates on a noticeable negative correlation between 

capital structure and profitability measured in return on total assets (ROA). When profitability was 

measured as the return on equity (ROE) however, the result where more ambiguous. To answer the 

question “Can you borrow profitability” more precisely thus requires a more refined answer which isn´t 

covered in this study.  

The result of the study also unveiled an industry-specific difference regarding how the companies within 

the two industries choose to split their leverage between short and long-term debt. 

Key words: Capital structure, Profitability, Leverage, SME, return on assets, return on equity, Modigliani 

& Miller, Agency theory, The pecking order theory, Trade off theory, The growth cycle theory, The 

market timing theory, IT-industry, Production-industry. 
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Definitioner: 
	

Immateriella tillgångar: De resurser som saknar fysiska substanser men som används för att öka en 
affärsenhets värde. 
	
Materiella tillgångar: De resurser som har fysisk form och ett begränsad monetärt värde. 
	
SME: (Small- and medium sized enterprises) = företag med färre än 249 anställda, årsomsättning <50 
miljoner EUR, balansomslutning <43 miljoner EUR. 
 
SMF: Små- och medelstora företag = Svensk översättning av ”SME”, samma definition.  
	
ROA: Return on assets (avkastning på totalt kapital) = (Resultat efter finansiella poster + 
räntekostnader) / Genomsnittligt totalt kapital. 
	
ROE: Return on equity (avkastning på eget kapital) = Resultat efter finansiella intäkter och kostnader / 
summa genomsnittligt eget kapital. 
	
Kortfristiga skulder: Skulder vars löptid är kortare än ett år. 
 
KFSK:	Kortfristiga skulder dividerat med totala tillgångar. 
	
Långfristiga skulder: Skulder vars löptid är längre än ett år. 
 
LFSK:	Långfristiga skulder dividerat med totala tillgångar. 
	
Totala skulder:	Kortfristiga skulder adderat med långfristiga skulder.	
	
TSK:	Totala skulder dividerat med totala tillgångar.	
	

Nyckelord:	Kapitalstruktur, Lönsamhet, Skuldsättningsgrad, SME, SMF, Avkastning på totalt kapital, 

Avkastning på eget kapital, Modigliani & Miller, Agency theory, The pecking order theory, Trade-off 

theory, The growth cycle theory, The market timing theory, IT-branschen, Tillverkning -och 

industribranschen. 
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1.    Inledning	
Kommande avsnitt utgör en sammanställning av bakgrund, problemdiskussion, problemformulering, 
undersökningsfrågor, syfte samt avgränsningar.	

 
[The Modigliani-miller result are not easy to understand fully. This point is related to a story told by Merton Miller]	
How difficult it is to summarize briefly the contribution of the Modigliani-Miller papers was brought home to me 
very clearly last October after Franco Modigliani was awarded the Nobel prize in economics in part - but, of course, 
only in part - for the work in finance.  
The television camera crews from our local stations in Chicago immediately descended upon me.  
- “We understand”, they said, “that you worked with Modigliani some years back in developing these M and M 
theorems and we wonder if you could explain them briefly to our television viewers”. 
- “How briefly” I asked.	
- “oh, take ten seconds,” was the reply.	
Ten seconds to explain the work of a lifetime! Ten seconds to describe two carefully reasoned articles, each running 
to more than thirty printed pages and each with sixty or so long footnotes! When they saw the look of dismay on my 
face, they said, “you don't have to go into details, just give us the main points in simple, commonsense terms”	
The main point of the first or cost-of-capital article was, in principle at least, simple enough to make. 	
It said that in an economist´s ideal world of complete and perfect capital markets and with full and symmetric 
information among all market participants, the total market value of all the securities issued by a firm was governed 
by the earning power and risk of its underlying real assets and was independent of how the mix of securities issued 
to finance it was divided between dept instruments and equity capital…	
Such a summary, however, uses to many shorthand terms and concepts, like perfect capital markets, that are rich in 
connotations to economists but hardly so to the general public. So, I thought, instead, of an analogy that we ourselves 
had invoked in the original paper. 	
- “Think of the firm” I said, “as a gigantic tub of whole milk. the farmer can sell the whole milk as it is. Or he can 
separate out the cream and sell it at a considerably higher prize then the whole milk would bring. (that´s the analogy 
of a firm selling low-yield and hence high-priced debt securities.) But, of course, what the farmer would have left 
would be skim milk with low butterfat content and that would sell for much less than whole milk. That corresponds 
to the level of equity. The M and M propositions says that if there were no costs of separation (and, of course, no 
government dairy support programme), the cream plus the skim milk would bring the same price as the whole milk.”	
The television people conferred among themselves and came back to inform me that it was too long, too complicated, 
and too academic.	
- “Don’t you have anything simpler?” they asked. I thought of another way that the M and M proposition is presented 
these days, which emphasizes the notion of market completeness and stresses the role of securities as devices for 
“partitioning” a firms pay-offs in each possible state of the world among the group of its capital suppliers. 	
- “think of the firm”, I said “as I gigantic pizza, divided into quarters. If now you cut each quarter in half into eights, 
The M and M proposition says that you will have more pieces but not more pizza”.	
Again, there was a whispered conference among the camera crew, and the director came back and said: “Professor, 
we understand from the press releases that there were two M and M propositions. can we try the other one?”	
[Professor Miller tried valiantly to explain the second proposition, though this was apparently even more difficult to 
get across. after his attempt:]	
Once again there was a whispered conversation. they shut the lights of. They folded up their equipment. They thanked 
me for giving them the time. They said that they´d get back to me. But I knew that I had somehow lost my chance to 
start a new career as a packager of economic wisdom for tv viewers in convenient ten-second bites.  
some have talent for it… and some just don´t.  

 
-Merton Howard Miller, 1986 
*Taget från Hillier m.fl., 2016, s.409. 
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1.1. Bakgrund 
 
Företagens roll i samhället består av att utveckla, producera samt leverera varor och tjänster till 

kunderna. Detta kan företagen lyckas med genom att vara lönsamma (Kursplaneringen, 2019). Ett 

företags lönsamhet är avgörande för att kunna investera och utvecklas, detta då investeringar bidrar 

med ökad sysselsättning samt välfärd för både arbetsgivaren och arbetstagaren (Konj, 2019).  

Denna strävan efter lönsamhet motiverar företagen till att effektivisera sina finansieringsmetoder för 

att på så vis optimera lönsamheten. Frågan blir då huruvida det skulle finnas något samband mellan 

företagens kapitalstruktur och lönsamhet. Ett företags kapitalstruktur visar kombinationen av 

företagets skuldsättningsgrad och dess egna kapital som används för att finansiera den långsiktiga 

verksamheten. Skuldsättningsgrad är ett vanligt förekommande mått för att mäta ett företags 

kapitalstruktur. Detta är rimligt då skuldsättningsgraden visar i vilken mån som företaget är beroende 

av lån i sin finansiering (Berk och DeMarzo, 2013, s.39). Vidare förklarar skuldsättningsgraden även 

företagets eget kapital. Då skuldsättningsgraden beskriver företagets totala skulder, så beskriver 

resterande del av tillgångarna företagets totala eget kapital. Skuldsättningsgrad är på grund av detta ett 

vanligt förekommande och tillfredsställande mått när man undersöker kapitalstruktur. 

 

Teorin om kapitalstruktur har varit en kontroversiell fråga sedan 1950-talet då Franco Modigliani och 

Merton Miller (1958) lanserade sina teorier på ämnet (Martinez, Scherger & Guercio, 2017). Deras 

teorier är några av de mest citerade inom finansiell teori och grundar sig i deras så kallade 

irrelevansteorem som hävdar att värdet av ett företag är oberoende av företagets kapitalstruktur (ibid). 

Några år senare gick Modigliani och Miller (1963) ut med ett förslag att slopa de antaganden om 

perfekt konkurrens som deras första teori vilade på. Med detta så medgav dem att en viss skuldsättning 

har en skattefördel, givet att räntor är avdragsgilla från beskattning (ibid). Samma artikel tar även upp 

det faktum att Modigliani och Millers teorier inte täcker alla relevanta faktorer som måste beaktas vid 

ett företags finansiella beslut. Detta har givit upphov till andra teorier som trade off theory  där fokus 

ligger på en avvägning mellan för- och nackdelar med att utöka sin skuldsättning (Kraus och 

Litzenberger, 1973). Pecking order theory som utvecklats av Myers och Majiluf (1984) där de lägger 

vikt på asymmetrisk information, agentkostnader och konkurskostnader. Samt Business cycle theory 

som utvecklats av Berger och Udell (1998) och beskriver hur ett företags kapitalstruktur varierar med 

företagets livscykel. Dessa grundar sig alla i Modigliani och Millers teorier. Däremot försöker de alla 

ge en alternativ förklaring på de delar där Modigliani och Millers teorier brister. Teorierna presenteras 

mer ingående under kapitel 2.  

Sedan Modigliani och Millers första teori har det lanserats otaliga forskningsrapporter som försökt 

bekräfta, alternativt dementera resultaten från deras prepositioner. Ramli & Jamil (2019) undersöker 
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till exempel huruvida det skulle finnas någon koppling mellan kapitalstruktur och företags prestation 

där urvalet bestod av shariah godkända malaysiska företag som finns listade på den malaysiska börsen. 

Detta för att undersöka huruvida religiösa variabler skulle kunna påverka företagens kapitalstruktur.  

Deangelo & Masulis (1980) undersöker hur ett företags kapitalstruktur påverkas av skatter med 

koppling till Modigliani och Millers prepositioner. Bradley, Jarrel & Kim (1984) undersöker och 

verifierar ett branschspecifikt samband mellan ett företags kapitalstruktur och dess bransch. Även 

Azhagaiah och Gavoury (2011) har studerat sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet inom 

Indiska IT-företag för att se om det skulle kunna finnas någon branschspecifik påverkan.  

Rajan & Zingales (1995) undersöker och bekräftar att det finns en korrelation mellan kapitalstruktur 

och det land som företaget är verksamt i. Deras urval består av G7-länderna (Frankrike, Italien, Japan, 

Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA) och resultatet visade på att skillnaderna mellan dessa 

länder var mindre än man tidigare trott. Istället måste man försöka förstå den internationella 

finansmarknaden då de landspecifika skillnaderna var marginella. 

 

Ovanstående studier är endast ett axplock som syftar till att förklara hur ämnet kapitalstruktur är ett 

brett och väl utforskat ämne, men också för att poängtera att dessa studier tillsammans med många 

andra valt att studera kapitalstrukturen hos större företag. För små- och medelstora företag ser 

förhållandena annorlunda ut då deras tillgång till externt kapital inte kan likställas med större företag. 

Beck & Demirguc-Kunt (2006) belyser detta problem och förklarar att små- och medelstora företag 

upplever betydliga hinder vid anskaffning av externt kapital vilket de menar kan förklara små- och 

medelstora företags svaga bidrag till tillväxten. De fortsätter och menar att små- och medelstora företag 

till större del är finansierade av informellt kapital som ägarens egna pengar samt lån från vänner och 

familj (ibid). Ang (1992) beskriver detta problem genom att förklara de hinder som små- och 

medelstora företag möter vid anskaffning av externt kapital i jämförelse till deras större 

motsvarigheter. Ang (1992) exemplifierar några hinder som mindre företag möter, till exempel att 

ägarens privatekonomi oftast är kopplad till företagets, deras livslängd är generellt sett kortare samt 

att olika skattemässiga hinder förekommer. Dessa hinder har dock inte gått obemärkta förbi. Collector 

Bank AB, med stöd av Europeiska Unionen ämnar låna ut upp till 1 miljard kronor till små- och 

medelstora företag till slutet av året (2019). Detta med syfte att öka små- och medelstora företags 

tillgång på extern finansieringen med mer fördelaktiga villkor (Collector AB, 2019). 

 

Ovannämnda studier presenterar diverse variabler som påverkar ett företags val av kapitalstruktur, men 

inte hur detta val är relaterat till företagets lönsamhet. 

Claver, Molina & Tarí (2002) undersöker detta för att se om olika bransch- och företagsspecifika 

variabler kan påverka ett företags lönsamhet. Resultatet visar på att företagsspecifika variabler 
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påverkade företagens lönsamhet mer än branschspecifika variabler. Men på grund av detta ska inte 

branschspecifika variabler bortses från då resultatet inte förnekar att dessa skulle existera, de visade 

endast på en lägre påverkansgrad (ibid).  

Margaritis & Psillaki (2010) presenterar i sin studie av franska företag att de företagen med högre 

skuldsättningsgrad generellt sett var förenade med en högre effektivitet och lönsamhet. I enlighet med 

föregående studie presenterar även Singh & Bagga (2019) ett positivt samband mellan företags 

kapitalstruktur och dess lönsamhet. Detta i kontrast till Avci (2016) som påvisar ett negativt samband 

mellan skuldsättningsgrad och ett företags lönsamhet. Även Mehdi, m.fl. (2013) påvisade ett negativt 

samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet där urvalet bestod av iranska läkemedelsföretag. 

Resultatet visade på att företagen utvecklat ett rangordningssystem i enlighet med the pecking order 

theory där intern finansiering lett till högre tillväxt (ibid). 

Yazdanfar & Öhman (2014) observerade också ett negativt samband mellan kapitalstruktur och 

företagsprestation mätt i lönsamhet. De förklarar detta med att en högre skuldsättningsgrad var 

associerad med högre agentkostnader samt en högre risk för att förlora kontrollen över företaget.  

Gill, Biger & Mathur (2011) går djupare in på sambandet mellan företagens kapitalstruktur, deras 

lönsamhet samt deras branschtillhörighet. De menar att trots otaliga studier i ämnet kapitalstruktur så 

har ingen lyckats beskriva en optimal modell för ett företags kapitalstruktur. De fortsätter och menar 

att det närmsta som forskningen kommit i sökandet på beskrivningar för en optimal kapitalstruktur, är 

endast ett recept som kan tillfredsställa kortsiktiga mål. De menar också att det är bristen på 

samförstånd mellan tjänste- och produktionsindustrin gällande vad som skulle klassificeras som en 

“optimal” kapitalstruktur som motiverar vidare studier på ämnet, inklusive denna studie.  En central 

punkt som bör noteras är att resultaten från de ovan redovisade studierna kan vara påverkade av hur 

de valt att definiera begreppet lönsamhet. Det finns dock ingen enhetlig syn på vad som är ett ultimat 

mått för lönsamhet, och valet om vilket mått som används för att mäta lönsamhet varierar mellan 

studierna. 

Return on Equity (ROE) och Return on Assets (ROA) är dock de vanligaste måtten för att mäta 

lönsamhet inom de ovan nämnda studierna (Avci, 2016; Claver, Molina & Tarí 2002; Gill, Biger & 

Mathur, 2011; Margaritis & Psillaki, 2010; Mehdi, m.fl. 2013; Singh & Bagga, 2019; Yazdanfar & 

Öhman, 2014). 

Några har valt att endast använda ROA (Claver, Molina & Tarí 2002) medan andra i kontrast endast 

använt ROE (Gill, Biger & Marthur, 2011; Abor, 2005). Den mest framträdande metoden är dock en 

kombination av de båda lönsamhetsmåtten (Avci, 2016; Margaritis & Psillaki, 2010; Mehdi, m.fl. 

2013; Singh & Bagga, 2019; Yazdanfar & Öhman, 2014). 

Yazdanfar & Öhman (2014) använder även earnings per share (EPS) vilket lägger mer fokus på 

lönsamhet i förhållande till aktievärdet.  
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Anledningen till att just dessa variabler har blivit de mest använda är dock ingen slump. Detta är något 

som Hall (2016) belyser i sin artikel och menar att redovisningsbaserade variabler som ROE, ROA 

och EPS är överlägsna ekonomibaserade variabler som EVA och ROCE i att förklara hur väl företaget 

skapar lönsamhet för sin aktieägare. 

Anledningen till att vissa lönsamhetsmått lämpar sig bättre än andra beror på att olika branscher 

kännetecknas av olika tillgångsstrukturer. Vissa branscher är mer kapitalintensiva medan andra är mer 

arbetskraftsintensiva (ibid).  

Utav ovan nämnda studier så var det endast en som haft svenska företag som sin urvalsgrupp. 

Yazdanfar & Öhman (2014) nämner också i sin studie om just svenska små- och medelstora företag, 

att deras studie, såvitt de själva vet, är den enda studie som undersöker problemet med en svensk 

inramning. 

Författarna till denna studie såg därför en möjlighet att kunna bidra till forskningsområdet med en 

förhoppning att studien kan bidra till värdefulla slutsatser i framtida forskning.  

Med stöd av berörda studier så kunde författarna till denna studie se att ämnet kapitalstruktur var väl 

utforskat, men att resultaten var allt annat än homogena. 
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Tabell 1: Artiklar i tabellform 

Kommentar: MLO = Maximum Likelihood option; OLS = Ordinary least square model;  
DEA = Data envelopment analysis; 3SLS = Three-stage least squares;  
Lön. Variabler = de variabler som använts för att mäta lönsamhet. 
 
 
 
  

Studie Antal företag Land Period Metod Lön. variabler 

Claver, Molina & 
Tarí (2002) 
 
Abor (2005) 
 
Margaritis & Psillaki 
(2010) 
 
Gill, Biger & Mathur 
(2011)  

679 
 

22 
 

6 146 
 
 

272 

Spanien 
 

Ghana 
 

Frankrike 
 
 

USA 

1994–1998 
 

1998–2002 
 

2002–2005 
 
 

2005–2007 

MLO 
 

OLS 
 

DEA 
 
 

OLS 

ROA 
 

ROE 
 

ROA/ROE 
 

ROE 

Mehdi, m.fl. (2013) 
 
Yasdanfar & Öhman 
(2014) 
 
Avci (2016) 
 
Singh & Bagga  
(2019) 
  

30 
 

15 897 
 

 
110 

 
50 

 
 

Iran 
 

Sverige 
 
 

Turkiet 
 

Indien 

2001–2010 
 

2009–2012 
 
 

2003–2015 
 

2008–2017 

F-limer test 
 

3SLS 
 
 

Hausman test 
 

OLS 

ROA/ROE 
 

ROA/ROE/EPS 
 
 

ROA/ROE 
 

ROA/ROE 
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1.2.Problemdiskussion 
 
I bakgrunden nämndes kort att det finns en otillräcklig mängd forskning som undersökte förhållandet 

mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet inom svenska små- och medelstora företag som urvalsgrupp. 

Majoriteten av den befintliga empirin undersöker företag som skulle klassas som stora, oberoende av 

definition (Michaelas, Chittenden & Poutziouris 1999). Man kan rättvist säga att forskningen som 

finns rörande kapitalstruktur har negligerat små- och medelstora företag (ibid). 

Michaelas, Chittenden & Poutziouris (1999) fortsätter och ger en alternativ förklaring till det bristande 

materialet. De menar att eftersom kapitalstruktur beskrivs med olika teoretiska attribut som är svåra 

att mäta på ett adekvat sätt, krävs att så kallade proxyvariabler används. Problemet med denna metod 

är att avgörande faktorer för kapitalstruktur måste uppskattas på ett högst godtyckligt sätt, eller rentav 

exkluderas. Detta bidrar till en uppenbar snedvridning av resultaten (ibid, 1999). 

Avslutningsvis menade författarna att denna snedvridning blev särskilt uppenbar när man studerade 

små- och medelstora företag då många avgörande faktorer måste uteslutas på grund av bristande 

tillgänglighet på data. 

Denna svårighet i att undersöka små- och medelstora företag kan vara en förklaring till den otillräckliga 

mängd studier som gjorts med just små- och medelstora företag i fokus. Denna avsaknad av material 

gav författarna till denna text ytterligare incitament att utföra studien. Forskningen som presenteras 

under studiens inledning pekar också på ett obestämt utfall gällande sambandet mellan kapitalstruktur 

och lönsamhet.  

Margaritis & Psillaki (2010) noterade ett positivt samband i kontrast till Avci (2016) som presenterade 

ett negativt samband, för att bara nämna två exempel. Det är dock av betydelse att notera att dessa 

studier inte försvarar något orsakssamband. Det är därför svårt att säga huruvida det är kapitalstruktur 

som påverkar lönsamheten eller om orsakssambandet är omvänt. 

En ytterligare diskussion som problembakgrunden ger upphov till är huruvida de olika definitionerna 

av lönsamhet påverkar resultatet. ROE och ROA mäter båda ett företags lönsamhet, men beroende på 

vem som undersöker lönsamheten kan den ena vara av större intresse. ROA mäter ett företags 

lönsamhet i förhållande till dess totala tillgångar, det vill säga hur väl de totala tillgångarna disponeras 

för att generera lönsamhet. Detta gör ROA till ett lukrativt mått för ledning och intressenter. Return 

on equity mäter däremot hur lönsamt företaget är i förhållande till dess egna kapital, det visar alltså 

lönsamheten på varje investerad krona och är därför av större intresse för företagets aktieägare. 

Det bör också noteras att då ROE räknas på andelen av företagets eget kapital så kan en hög 

skuldsättningsgrad ge en missvisande bild av verkligheten. En hög skuldsättningsgrad påverkar inte 

ROA i samma utsträckning, detta då ROA räknas på företagets totala tillgångar. 
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Måttet som används bör vara irrelevant för resultatet men diskussionen är fortfarande av intresse för 

hur det skulle kunna vara en påverkande faktor.  

Gill, Biger & Mathur (2011) Bradley, Jarrel & Kim (1984) samt Azhagaiah och Gavoury (2011) som 

tas upp ovan, har också valt att studera hur branschspecifika variabler skulle kunna vara en påverkande 

faktor.  

Gill, Biger & Mathur (2011) betonar också att det finns ett bristande samförstånd mellan 

produktions -och tjänsteindustrin angående vad som är en “optimal” kapitalstruktur. Fortsättningsvis 

menar de att det är denna avsaknad på samförstånd mellan branscherna som motiverar vidare studier 

på ämnet. Således omfattar denna studie också en jämförelse mellan delar av produktion- och 

tjänsteindustrin. Detta för att ha möjlighet att kontrollera huruvida resultatet eventuellt skulle kunna 

vara påverkat av branschtillhörighet. Enligt ekonomifakta (2018) utgör tjänstesektorn ca 64 procent av 

den svenska företagspoolen, vilket motsvarar cirka 727 124 företag.  Azhagaiah och Gavoury (2011) 

som nämndes ovan har valt att undersöka Indiska IT-företag, som en del av tjänstesektorn. 

Detta i kontrast till Gill, Biger & Mathur (2011) som undersökte den amerikanska 

tillverkningsindustrin. Majoriteten av de studier som gjorts på förhållandet mellan kapitalstruktur och 

lönsamhet har undersökt tillverkningsföretag.  Gill, Biger & Mathur menar också att 

tillgångsstrukturen skiljer sig påtagligt mellan tjänste- och tillverkningsindustrin. Investeringar i 

maskiner och utrustning är låg inom tjänsteindustrin i förhållande till tillverkningsindustrin (ibid). 

Detta påstående bekräftas ytterligare av Patent- och registreringsverket som hävdar att upp mot 80 

procent av värdet av ett tjänsteföretag utgörs av immateriella tillgångar (Patent- och 

registreringsverket, u.å.). 

Detta har inspirerat denna studie till att studera Data, IT- och telekommunikationsbranschen och 

Tillverkning- och industribranschen för att även kunna notera eventuella branschspecifika skillnader. 

Det bör noteras att det är bortom denna studies ramar att fördjupa sig i ovanstående studier mer 

ingående. Men inkonsistenser i deras resultat har legat till grund för denna studie. 

 
 
1.2. Problemformulering 

 
Ovannämnda studier redovisar tydliga inkonsistenser i deras resultat. Detta har motiverat denna studie 

till att ytterligare undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet. Parallellt ämnar studien 

även att fylla det bristande empiriska underlag som finns på svenska små- och medelstora företag. Men 

även undersöka eventuella branschspecifika skillnader mellan IT-branschen samt Tillverknings- och 

industribranschen. följaktligen leder detta oss till att ställa följande frågor. 
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1.3. Undersökningsfrågor 
 

1. Hur ser kapitalstrukturen ut inom Tillverkning- och industribranschen jämfört med IT-

branschen? 

2. Finns det något samband mellan kapitalstruktur och lönsamhet inom små och medelstora 

företag? 

3. Hur ser detta samband ut inom tillverkning- och industribranschen jämfört med IT-branschen? 

4. Vad skulle dessa potentiella skillnader kunna bero på? 

	

1.4. Syfte 
 
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan kapitalstruktur och lönsamhet inom svenska 

små- och medelstora företag. Parallellt syftar studien även till att undersöka huruvida det skulle kunna 

finnas några branschspecifika skillnader.   

 	

1.5. Vetenskapligt bidrag 
 
Forskning i kapitalstruktur i förhållande till företagens lönsamhet är ett redan väl utforskat område och 

den aktuella studien ämnade därför inte att revolutionera forskningsområdet runt kapitalstruktur. 

Studien ämnar snarare bidra till det empiriska underlaget med nya synpunkter som kan leda till 

värdefulla slutsatser i framtida forskning på ämne. 

 
1.6 Avgränsningar  

 
Studiens urval är avgränsad till svenska små- och medelstora företag inom Tillverkning och industri 

samt IT-branschen. Undersökningen är gjord mellan åren 2010–2018. För en mer ingående 

motivering till studiens avgränsningar, se punkt 3.7 nedan.  
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2. Teoretisk referensram	
Kommande avsnitt utgör en sammanställning av den teoretiska referensram och tidigare forskning som 
ligger till grund för studiens ämnesval, frågeställning samt val av metod.	

 

2.1 Pie-theory 
 
Det bör noteras att Paj-teorin är en väldigt stiliserad modell. Dess förenklade resonemang ligger dock 

till grund för hela diskussionen kring kapitalstruktur och det vore därför naivt att inte ägna den en plats 

i denna studie.  

Teorin presenteras genom ett enkelt cirkeldiagram innehållande två komponenter, skulder respektive 

eget kapital. Med grundläggande statistisk så vet vi att hela cirkeldiagrammet utgör 100 procent av det 

man mäter och att varje komponent utgör sin procentandel av den helheten (Statistiska centralbyrån, 

2019).  

Paj-teorin hävdar att andelarna kan variera i storlek men de kan inte förändra det totala värdet som 

cirkeldiagrammet utgör (Hillier m.fl., 2016, s.397). Denna argumentation ger upphov till vidare 

diskussion på ämnet, det vill säga huruvida det skulle finnas någon optimal kapitalstruktur som 

maximerar företagets värde (ibid). Denna diskussion innefattas mer ingående i kommande teorier. 

	

2.2 Modigliani & Miller 
 
Franco Modigliani's (1918–2003) & Merton Howard Millers (1923–2000) teorier angående 

kapitalstruktur är de mest välkända och diskuterade teorierna inom ämnet företagsekonomi (Bartosova 

& Jaros, 2015). Därför anses det vara problematiskt att skriva en studie angående kapitalstruktur utan 

att åtminstone nämna dessa teorier. Deras teorier har blivit mer kända under namnet M&M-teoremet 

efter deras båda efternamn. Teoremet kan delas in i fyra så kallade “propositioner” med olika 

grundläggande antaganden (ibid). Dessa behandlas mer ingående nedan.  

 	

2.2.1 Proposition I (Utan skatt) 
 
Proposition I är den grundläggande hypotesen i M&M-teoremet. Proposition I lanserades 1958 i 

studien the cost of capital, Corporate finance and the theory of investment (Modigliani & Miller, 

1958). Propositionen hävdar att under särskilda antaganden är företagets marknadsvärde helt 

oberoende av företagets kapitalstruktur (Bartosova & Jaros, 2015). Propositionen kan skrivas 

algebraiskt enligt formeln nedan: 

 

VL = VU  
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Där: 

VL = Värdet av ett företag med skulder. 

VU = Värdet av ett företag utan skulder. 

 

Värdet av ett företag med skulder är alltså det samma som värdet av ett företag utan skulder. 

Företagsvärdet är alltså, enligt detta resonemang, oberoende av kapitalstruktur. Av denna anledning så 

kallas ofta proposition I för det så kallade “Irrelevans-Teoremet” (DeAngelo & DeAngelo, 2006). 

Den första hypotesen har dock fått utstå kritik då den bygger på några allt förenklade antaganden om 

verkligheten. Bartosova & Jaros (2015) presenterar dessa antaganden enligt nedan: 

• Perfekt konkurrens - Information är tillgänglig för alla aktörer, det finns inga 

transaktionskostnader och alla aktörer är rationella. 

• Homogena förväntningar - Alla nuvarande och framtida aktörer har homogena förväntningar på 

företagens avkastning och risk. 

• Företagen finansieras endast via aktier och obligationer. 

• Företagens skulder antas vara helt riskfria. 

• Det finns inga konkurskostnader. 

• Det finns inga skattekostnader, dvs. att man inte kan ta fördel av någon skattesköld. 

• Ledningens huvudsakliga mål är att maximera värdet för aktieägarna.  

• Företag kan kategoriseras in i grupper med liknande operativa risker. 

• Företagens nettoomsättning är konstant. 

• Tillgången på kredit är samma för alla aktörer på marknaden.  

 

Dessa antaganden ger en väldigt förenklad bild av verkligheten och har därför motiverat framväxten 

av flera mer utvecklade propositioner.  

	

2.2.2 Proposition I (Med skatt) 
 
Bartosova och Jaros (2015) menar att det viktigaste antagandet från föregående proposition är att man 

bortser från skattekostnader. I juni 1963 publicerade Modigliani och Miller en ny studie Corporate 

income taxes and the cost of capital, A correction (Modigliani & Miller, 1963). I studien avskaffas en 

del av de antaganden som deras första proposition vilade på. I och med detta så medgav de att en viss 

skuldsättning kan ha en skattefördel (Modigliani och Miller, 1963). Givet att räntor är avdragsgilla 

från beskattning så resulterar en viss skuldsättning i att företagets vägda kapitalkostnad (WACC) 

sjunker på grund av den så kallade skatteskölden. Detta påverkar marknadsvärdet och företaget bör 
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anpassa sin skuldsättning därefter (Bartosova & Jaros, 2015). Skatteskölden kan presenteras 

algebraiskt enligt nedan: 

 

(tcRDD) / RD = tcD 

Där: 

TC = Företagets skattesats. 

RD = Företagets räntesats. 

D = Företagets skuld. 

 

Existensen av en eventuell skattesköld ger oss en ny algebraisk formel för värdet av ett icke belånat 

företag, formeln presenteras nedan: 

 

VU = [EBIT x (1 - TC)] / RA  
Där: 

VU = Värdet av ett företag utan skulder. 

EBIT = Företagets rörelseresultat. 

TC = Företagets skattesats. 

RA = Kapitalkostnad för ett företag som endast består av eget kapital. 

  

Värdet av ett företag utan skulder är således företagets “cashflow” efter skatt, diskonterat med 

kapitalkostnaden för ett företag som endast består av eget kapital. 

Således kan värdet av skatteskölden adderas med värdet för ett företag utan skulder för att få fram 

värdet av ett belånat företag. Denna formel utgör Modigliani och Millers reviderade första proposition 

med skatter. Formeln presenteras nedan: 

 

VL = [[EBIT x (1 - TC)] / RA] + [(tCRDD) / RD] = VU + tCD 

Där: 

VL = Värdet av ett företag med skulder. 

TC = Företagets skattesats. 

RD = Företagets räntesats. 

D = Företagets skuld. 

VU = Värdet av ett företag utan skulder. 
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EBIT = Företagets rörelseresultat. 

TC = Företagets skattesats. 

RA = Kapitalkostnad för ett företag som endast består av eget kapital. 

 

Värdet av ett företag med skulder motsvarar alltså värdet av ett företag utan skulder plus den så kallade 

skatteskölden.  
 

2.2.3 Proposition II (Utan skatt) 
 
Framväxten av proposition II grundar sig också i kritik angående de antaganden som den första 

propositionen vilar på. Proposition II bygger på antagandet om homogena förväntningar, dvs. att alla 

nuvarande och framtida aktörer har homogena förväntningar på företagens avkastning och risk. I 

studien the cost of capital, Corporate finance and the theory of investment (Modigliani & Miller, 1958) 

presenteras även proposition II tillsammans med proposition I. Propositionen beskriver företagets 

förväntade avkastning och risk i förhållande till skuldsättningsgrad. Formeln presenteras nedan: 

 

RE = RA + (D / E) x (RA - RD) 

Där: 

RE = Förväntad avkastning på eget kapital. 

RA = Kapitalkostnad för ett företag bestående av endast eget kapital. 

D = Företagets skuld. 

E = Företagets egna kapital. 

RD= Företagets räntesats. 

 

Formeln visar alltså på ett positivt linjärt förhållande mellan den förväntade avkastningen på eget 

kapital och företagets skuldsättningsgrad. En högre skuldsättningsgrad ökar risken på det egna 

kapitalet, vilket naturligt ökar den förväntade avkastningen.  

Även denna proposition blir dock lidande av att den inte räknar med skatter. Likt proposition I så 

revideras även denna av Modigliani & Miller (1963) till att också inkludera skatter i ekvationen. 

 

 

2.2.4 proposition II (Med skatt) 
 
Denna proposition liknar sin företrädare med den enda skillnaden att man också räknar med skatter. 

Formeln presenteras nedan: 
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RE = RA + (D / E) x (1 - tC) x (RA - RD) 

Där: 

RE = Förväntad avkastning på eget kapital. 

RA = Kapitalkostnad för ett företag bestående av endast eget kapital. 

D = Företagets skuld. 

E = Företagets egna kapital. 

RD= Företagets räntesats. 

tC = Företagets skattesats 

 	

2.3 Trade off theory 
 
Kraus och Litzenberger (1973) kritiserar Modigliani och Millers teorem med anledning av att den vilar 

på antagandet om perfekt konkurrens. De menar att vinstskatter och konkurskostnader är 

marknadsimperfektioner som är centrala i teorier som försöker se effekter av kapitalstruktur på ett 

företags värde. Eftersom Modigliani och Millers teorier vilar på antagandet om perfekt konkurrens 

beaktar de inte effekterna av dessa marknadsimperfektioner. 

Ett företags optimala kapitalstruktur bör istället baseras på en avvägning mellan de för- och nackdelar 

som är associerade med en ökad skuldsättningsgrad (ibid).  

	

2.4 Agency Theory  
 
Jensen och Meckling (1976) utvecklar forskningsområdet och presenterar ytterligare en teori som 

försöker förklara de faktorer som ligger bakom ett företags val av kapitalstruktur.  

Agency theory hävdar att ledningen alltid agerar själviskt och kommer ta beslut som gynnar deras 

egna intressen på bekostnad av andras. Som en konsekvens måste avtal upprätthållas som ser till att 

ledningens mål ligger i linje med företagets resterande intressenter (Hillier m.fl., 2016, s.53). 

Agency theory identifierar att aktieägarnas huvudsakliga mål är att diversifiera bort den 

företagsspecifika risken i sin portfölj. Med detta så överlämnar de allt annat finansiellt beslutsfattande 

till företagets ledning (Crutchley & Hansen, 1989, s.37). 

Samtidigt så tenderar ledningen att bedriva sina egna intressen. Dessa intressen kan vara i konflikt 

med aktieägarnas intressen. Denna målkonflikt ger upphov till så kallade agentkostnader. Exempel på 

dessa kan vara att ledningen konsumerar dyra arbetsförmåner eller tar kortsiktiga beslut som gynnar 
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deras egna intressen över ägarnas. Teorin presenterar dock några konkreta exempel på hur företag kan 

verka för att minimera dessa kostnader (ibid). 

Ledningen kan öka sitt innehav i företagets aktier för att deras egna intressen ska ligga mer i linje med 

ägarnas. I ett extremt scenario då ledningen innehar 100 procent av företagets aktie skulle företagets 

agentkostnader vara lika med noll. Detta skulle dock sätta hög press på chefernas privata ekonomi då 

de skulle tvingas uppta lån för att finansiera ägarskapet. Metoden att minska agentkostnader genom 

att öka ledningens innehav i aktier är därför inte kostnadsfri. Eftersom ledningen upptar en större risk 

så kommer de också naturligt kräva en högre kompensation (ibid). 

En annan metod för att minska agentkostnader är att göra fler utdelningar. För att öka antalet 

utdelningar måste företaget öka på aktiekapitalet för att finansiera dessa utdelningar. När företag 

anskaffar aktiekapital övervakas de av andra aktörer som investeringsbanker och privata investerare. 

Denna övervakning bidrar till att chefer som vill behålla sin position agerar mer i linje med ägarnas 

intressen (ibid).  

Även denna metod kommer dock med ett pris, detta då kapitalanskaffning ger upphov till så kallade 

“flotation costs”.  

En tredje metod som teorin tar upp är att företaget kan öka sin skuldsättningsgrad. Genom att öka sin 

skuldsättningsgrad minskar man finansiering via eget kapital. Detta leder till en minskad målkonflikt 

mellan ledningen och ägarna. Denna metod inför dock nya skuldbaserade agentkostnader då nya 

målkonflikter uppstår mellan ledningen och långivare (ibid). 

Den sistnämnda metoden är den som gör teorin intressant för denna studie. Detta skulle kunna ge en 

alternativ förklaring till varför vissa företag valt att finansiera med lånat kapital över aktiekapital. 

 

2.5 The Pecking order theory 
 
Myers och Majluf (1984) presenterade ännu ett alternativ till att förstå de faktorer som ligger bakom 

ett företags val av kapitalstruktur. Deras teori ger en alternativ förklaring till ett företags kapitalstruktur 

som skiljer sig från Trade off teorin och Agency theory. De menar att en viktig faktor bakom valet av 

kapitalstruktur är den asymmetriska information som marknaden präglas av (ibid). Det vill säga att 

olika aktörer har olika mycket information.  

Teorin bygger på att ledningen har mer information än andra intressenter i företaget. Resultatet 

presenterar att företag kommer utgå från ett hierarkiskt rangordningssystem när de väljer 

finansieringsmetod. Företag kommer alltid att föredra intern finansiering över extern. Om extern 

finansiering blir nödvändig kommer företagen i första hand att vända sig till säkrare alternativ som 

banklån över mer riskfylld alternativ som att finansiera med aktiekapital (ibid). 
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Walthoff-Borm, Schwienbacher & Vanacker (2018) styrker detta påstående och hävdar i sin studie att 

företag först och främst kommer föredra finansiering via banklån. Mer riskfyllda alternativ som 

finansiering via aktiekapital kommer endast att användas som en sista utväg (ibid). 

Myers (1984) belyser dock det faktum att the pecking order theory inte kan förklara allt. Han menar 

att det finns gott om exempel på företag som kunnat finansiera sig med banklån men ändå valt att 

finansiera sig med aktiekapital, något som säger emot the pecking order theory.  

Teorin förtjänar dock en plats i denna studie då den skulle kunna ge en alternativ förklaring till varför 

kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan olika företag i olika branscher. 

	

2.7 The growth cycle theory 
 
En annan, mindre citerad, men alltjämt relevant studie lanserades av Berger och Udell (1998). Teorin 

har fått namnet “the growth cycle theory” och hävdar att företags optimala kapitalstruktur varierar 

beroende på vart de befinner sig i sin utvecklingsfas (growth cycle). De presenterar i sin studie att 

variationer i kapitalstruktur mellan olika företag beror på företagets ålder och storlek. Detta då stora 

företag har det enklare att göra affärer med hjälp av deras långa historia samt de finansiella rapporter 

som förklarar deras kapitalstruktur. Till skillnad från små företag som har kort återbetalningshistorik 

samt att de inte har lika granskade finansiella rapporter. 

Detta samband ges stöd av Beck & Demirguc-Kunt (2006) vars studie presenterades under 

problembakgrunden. De påstår att små- och medelstora företag upplever betydliga hinder vid 

anskaffning av externt kapital. Detta resultat skulle kunna förklaras med the growth cycle theory. 

	

2.8 Market timing theory 
 
Market timing theory är den yngsta av teorierna och utvecklas av Baker och Wurgler (2002). Teorin 

har även kallats för “Windows of opportunity” och hävdar att företag kommer anpassa sin 

kapitalstruktur efter rådande marknadsläge (ibid).  

Enligt teorin ska företag avyttra aktier när deras marknadsvärde är högt för att sedan återköpa dessa 

när marknadsvärdet är lägre. På så vis utnyttjar företagen en kostnadsfördel som uppstår när priset på 

eget kapital fluktuerar i förhållande till andra former av kapital (ibid). 

Företagen kommer alltså att föredra eget kapital när kostnaden för denna är låg relativt till andra former 

av kapital och kommer annars alltid föredra att finansiera sig via lån. Detta i kontrast till både  

trade off theory och the Pecking order teorin (ibid).  

Enligt Modigliani och Miller (1958) vars teorier antar att marknader är effektiva och väl integrerade 

varierar inte kostnader för olika typer av kapital självständigt. Med detta antagande finns det ingen 

anledning att opportunistiskt skifta mellan eget kapital och skulder. Eftersom att market timing teorin 



17 
 

inte vilar på dessa antaganden så finns det anledning för företag att koordinera sin kapitalstruktur till 

rådande marknadsläge. Detta för att gynna aktuella aktieägare (Baker & Wurgler, 2002). 

Teorin ger en intressant synvinkel till aktuell studie då den bidrar med ännu en alternativ förklaring 

till hur företag väljer att finansiera sin verksamhet. 
 
2.9 Sammanfattning och tillämpning av teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensram som presenterats ovan hoppas kunna bidra till studien genom att medverka 

med värdefulla förklaringar till de undersökningsfrågor som presenterats tidigare. Nedan följer en mer 

komprimerad sammanfattning av de ovannämnda teorierna, samt en motivering till vilket ändamål de 

fyller i studien. 

 

Modigliani och Miller (1958)  

Denna teori utgör grunden för hela diskussionen kring kapitalstruktur. Resterande teorier utvecklar 

endast deras resonemang och ger några alternativa förklaringar till företagens kapitalstruktur. 

Modigliani och Miller (1958) förklarar att en viss skuldsättningsgrad kan ha en skattefördel givet att 

räntor är avdragsgilla från beskattning. Detta gör att Modigliani och Millers teorier är lämpliga för att 

förklara undersökningsfråga två och tre. Det vill säga huruvida det skulle kunna finnas något samband 

mellan ett företags kapitalstruktur och dess lönsamhet. 

 

Trade off theory (1973) 

Denna teori hävdar att företagens val av kapitalstruktur vilar på en avvägning mellan de för- och 

nackdelar som uppstår vid olika finansieringsbeslut. Den skulle alltså kunna ge en förklaring till 

undersökningsfråga ett och fyra. Det vill säga hur kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan företag i olika 

branscher, men även vad dessa skillnader skulle kunna bero på. 

 

Agency theory (1976) 

Agency theory beskriver i korthet att företagens val av kapitalstruktur baseras på de så kallade 

agentkostnader som uppstår vid olika finansieringsbeslut. Dessa agentkostnader uppstår som en följd 

av att olika intressenter till företaget har olika mål. Detta resulterar i en målkonflikt som i sin tur 

resulterar i kostnader för företaget.  Teorin presenterar alternativa lösningar för att minska på dessa 

kostnader. En av de lösningar som tas upp är att företaget kan öka sin skuldsättningsgrad för att då 

minska finansieringen via eget kapital. Detta skulle då leda till en minskad målkonflikt mellan ledning 

och ägare och då även minska på dessa agentkostnader. Detta skulle alltså kunna förklara varför 

kapitalstrukturen mellan olika företag skiljer sig åt. Vissa företag kan ha valt att öka sin 
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skuldsättningsgrad för att minska på målkonflikter mellan intressenterna. Teorin bidrar således med 

en alternativ förklaring på alla de undersökningsfrågor som presenterats ovan. 

 

 

The pecking order theory (1984) 

The pecking order theory lägger mer fokus på asymmetrisk information mellan olika aktörer och att 

det i sin tur skulle ligga till grund för företagens val av kapitalstruktur. Teorin hävdar att mer 

traditionella former av lån, som lån från bank, associeras med en lägre risk i förhållande till andra 

finansieringsformer som, lån från privata investerare och “gräsrotsfinansiering”.  

Detta påstående gör att företag skapar en rangordningslista där de generellt sett föredrar de mer riskfria 

alternativen över de andra. Endast företag som inte har tillgång till någon annan form av finansiering 

väljer de mer riskfyllda alternativen. 

Teorin ger alltså en ytterligare förklaring till varför kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan olika företag, 

men även en alternativ beskrivning på vad dessa eventuella skillnader skulle kunna bero på. Därför 

ger teorin en alternativ förklaring på undersökningsfråga ett och fyra.  

 

The growth cycle theory (1998) 

The growth cycle theory hävdar att företagens val av kapitalstruktur är ett resultat av vart det aktuella 

företaget befinner sig i sin livscykel. Teorin menar alltså att äldre, mer etablerade företag har bättre 

tillgång till extern finansiering. Detta medan mindre företag har svårare att få tag på extern finansiering 

och måste generellt sett därför oftare vända sig till mer riskfyllda finansieringsalternativ. Detta i linje 

med de påstående som togs upp under the pecking order theory. 

Även denna teori ger en alternativ förklaring på varför kapitalstrukturen skiljer sig åt mellan olika 

företag och branscher, samt vad dessa skillnader skulle kunna bero på. Således bidrar teorin till 

undersökningsfråga ett och fyra. 

 

Market timing theory (2002) 

Denna teori liknar The growth cycle theory men lägger mer fokus på marknadsläge snarare än på vart 

företaget befinner sig i sin livscykel. Om räntan är låg och extern finansiering billig så kommer 

företagen generellt sett låna mer. Medan om räntan är hög och kostnaden för lånat kapital också är hög 

kommer företagen förlita sig mer på eget kapital. 

Således ger även denna teori en alternativ förklaring på undersökningsfråga ett och fyra.  
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2.10 Presentation av hypoteser 
 
Utifrån tidigare forskning på ämnet som presenteras ovan har hypoteser framställts som kommer att 

prövas längre fram i studien. Hypoteserna ämnar även att svara på de undersökningsfrågor som 

presenterats tidigare. Hypoteserna presenteras nedan: 

 

H1a: Det finns ett positivt samband mellan ett företags kortfristig skuldkvot och lönsamhet. 

H1b: Det finns ett negativt samband mellan ett företags kortfristiga skuldkvot och lönsamhet. 

 

H2a: Det finns ett positivt samband mellan ett företags långsiktiga skuldkvot och lönsamhet. 

H2b: Det finns ett negativt samband mellan ett företags långsiktiga skuldkvot och lönsamhet. 

 

H3a: Det finns ett positivt samband mellan ett företags totala skuldkvot och lönsamhet. 

H3b: Det finns ett negativt samband mellan ett företags totala skuldkvot och lönsamhet. 

 

H4a: Det finns en negativ korrelation mellan kapitalstrukturen inom de undersökta 

branscherna. 

H4b: Det finns en positiv korrelation mellan kapitalstrukturen inom de undersökta 

branscherna. 
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3. Metod 	
Kommande avsnitt utgör en sammanställning av hur undersökningen för aktuell studie är genomförd, samt 
eventuella för- och nackdelar med detta metodval. Avsnittet presenterar även hur urvalet gjordes tillsammans 
med en bortfallsanalys. Därefter presenteras även en operationalisering och avsnittet avslutas med en 
beskrivning av den dataanalys som genomförts.	

 

3.1 Metodval 
 
Bryman och Bell (2017, s. 166) menar att två av de dominerande metodiska inriktningarna inom 

företagsekonomin är kvantitativ respektive kvalitativ metod.  

Den kvantitativ ansatsen var den dominerande metoden fram tills 1980-talet då den kvalitativa 

ansatsen fick större inflytande. Den kvantitativa ansatsen innehar dock fortfarande en mycket viktig 

position (ibid).  

Kvantitativ metod fokuserar på insamling av numeriska data, samt att relationen mellan teori och 

forskning är av ett deduktivt slag (ibid).  

Bryman och Bell (2017, s.42) förklarar vidare att deduktiv teori är den vanligaste uppfattningen om 

hur förhållandet mellan teori och forskning ser ut inom samhällsvetenskapen. Deduktivism innebär 

att man utifrån tidigare teorier på ämnet härleder en eller flera hypoteser som ska genomgå en 

empirisk granskning.  

Den andra dominerande metoden som Bryman och Bell tar upp är den kvalitativa metoden. De 

hävdar att den mest generella och förenklade skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod är att 

kvalitativ metod lägger mer fokus på ord snarare än siffror. De belyser dock även tre punkter som 

separerar den kvalitativa ansatsen från den kvantitativa. 

Kvalitativ metod karaktäriseras av (1) en induktiv syn på förhållandet mellan teori och forskning, (2) 

En kunskapsteoretisk utgångspunkt som brukar skrivas som “tolkningsinriktad” eller “interpretativ”, 

(3) en ontologisk utgångspunkt som beskrivs som konstruktionistisk (ibid).  

Trots att det lanserats många studier kring kvalitativ forskning sedan 1970-talet så är det svårt att 

definiera vad kvalitativ forskning är och inte är (Bryman & Bell, 2017, s.372). 

Av denna anledning har författarna till aktuell studie valt att utesluta användandet av en kvalitativ 

metod. En viktig skillnad som bör poängteras mellan de båda metoderna är dock att en kvantitativ 

metod oftast utgår från deduktivism medan kvalitativ metod oftast utgår från induktivism. 

Induktivism innebär att man utgår från ett empiriskt material för att försöka formulera så kallade 

empiriska generaliseringar (Bryman & Bell, 2017, s.45). 
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Man skulle lekmannamässigt kunna påstå att induktion och deduktion är varandras motsatser. Detta 

skulle dock vara ett väldigt förenklat påstående då deduktion ofta rymmer inslag av induktion och 

omvänt (ibid). 

 

Med bakgrund i ovanstående resonemang kommer aktuell studie att vila på en kvantitativ metod med 

en deduktiv ansats. Detta eftersom att en kvantitativ metod lämpar sig bättre för insamling av 

numeriska data samt att kopplingen mellan teori och forskning är av ett mer deduktivt slag. 

 

3.2 Urval och Datainsamling 
 
När processen med att söka och granska lämpliga artiklar var färdig påbörjades en ny process för att 

samla in den data som skulle ligga som underlag för studiens resultat. 

Studien vilar på en så kallad sekundäranalys med data hämtad från den webbaserade databasen 

Retriever Business (2019). Retriever business har använts på rekommendation av lärosätet Södertörns 

högskola.  

Sekundäranalys innefattar data som har samlats in av andra forskare, eller olika institutioner och 

organisationer som en del av deras ordinarie verksamhet (Bryman & Bell, 2017). 

Sekundärdata ska sedan undersökas för att se huruvida det kan bidra till något svar på de hypoteser 

som genererats ovan. 

I överensstämmelse med vad som tas upp under studiens avgränsningar är urvalet begränsat till att 

endast innefatta svenska små- och medelstora företag efter Europakommissionens definition. 

Det vill säga en personalstyrka på mellan 10 och 249 anställda samt en årsomsättning och 

balansomslutning som inte överstiger 50- respektive 43 miljoner EUR (Eur-lex.europa.eu, 2019). Med 

dagens växelkurs (16 november 2019 - 11,43 EUR / 1 SEK) så motsvarade dessa värden ca 571 500 

000 för årsomsättningen och 491 490 000 för balansomslutningen.  

Den svenska företagspoolen består till 99,9 procent av små- och medelstora företag enligt definitionen 

ovan (Ekonomifakta, 2018).  

Då författarna önskar att studiens resultat ska vara så generaliserbart som möjligt togs beslutet att 

avgränsa urvalet till små- och medelstora företag. Begränsningen till svenska företag gjordes för att 

undvika någon eventuell landspecifik snedvridning av resultatet. Detta är något som Walthoff-Borm 

(2017) belyser och menar att genom en avgränsning till ett specifikt land så minskar variationen i 

landspecifika variabler som regelverk och lagstiftning.  

För att informationen skulle anses aktuell begränsades urvalet också till att endast innefatta de senaste 

nio åren (2010–2018). Retriever Business data sträcker sig endast till år 2010 och aktuell studie blev 

därför begränsad till dessa nio år. 
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Till sist togs också ett beslut att begränsa urvalet till två branscher. Detta för att kunna studera 

eventuella branschspecifika skillnader och/eller likheter. Dessa blev tillverkning och industri- samt IT-

branschen.  Tillverkning- och industribranschen är en av de dominerande branscherna i Sverige 

motsvarande 14 procent av företagspoolen (Ekonomifakta, 2019). Av denna anledning valdes 

Tillverkning- och industribranschen som en del av studiens urval. 

IT-branschen valdes då Sverige ligger i toppskiktet i EU såväl som världen sett till hur långt de kommit 

i sin digitaliseringsprocess. Enligt Europakommissionens digitaliseringsindex (DESI) så är det bara 

Finland som har kommit längre än Sverige i sin digitaliseringsprocess (Digital Single Market - 

Européen Commission, 2019). 

En ytterligare motivering till att just dessa branscher har valts är att tillgångsstrukturen skiljer sig 

mellan de två, detta påstående bekräftas tidigare i studier av Hall (2016), Gill, Biger & Mathur (2011) 

samt av Patent- och Registreringsverket (u.å). Av denna anledning ansåg författarna till aktuell studie 

att en jämförelse mellan de två branscherna var av intresse. 

Med hjälp av Retriever Business inbyggda sökfilter kunde alla företag med önskvärda egenskaper (se 

kriterier ovan) genereras. Den initiala framställningen av rådata resulterade i totalt 461 företag i de 

olika branscherna. Detta motsvarade 4 149 observationer över de senaste nio åren. 
 
3.3 Urvalsprocess och bortfall 
 
Urvalet bestående av 461 företag och 4 149 observationer studerades sedan mer noggrant för att se om 

det var några av dessa som skulle elimineras av olika anledningar. 

Författarna valde först och främst att sålla bort alla observationer där informationen ansågs otillräcklig, 

det vill säga att någon av de undersökta variablerna (Antal anställda, omsättning, etc) saknades. 

Som tidigare nämnts utnyttjades Retriever Business inbyggda sökfilter för att generera urvalet. Men 

hjälp av filtret kunde författarna välja att endast generera små- och medelstora företag i urvalet, detta 

i enlighet med ett av de kriterier som nämns ovan. 

Det noterades dock att Retriever Business definition av små- och medelstora företag inte stämmer 

överens med Europakommissionens definition. Retriever Business definition innefattar företag med 

en personalstyrka mellan 20 och 499 anställda.  

Detta resulterade i att alla de företag som hade en personalstyrka mellan 250–499 fick sållas bort från 

urvalet. Detta för att urvalet skulle ligga i linje med Europakommissionens definition. Det bör noteras 

att då Business Retrievers definition av små- och medelstora företag omfattar företag med 20 – 499 

anställda så omfattas inte företag med 10 – 20 anställda i urvalet. Dessa blev därför att klassas som ett 

bortfall i enlighet med Europakommissionens definition.  

Slutligen gallrades även de företag vars årsomsättning översteg 50 miljoner EUR (571 500 000 SEK) 

för att urvalet skulle ligga i linje med vald definition.  
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22 observationer utav det totala urvalet uppvisade en ROE eller ROA motsvarande över 1000 procent. 

Dessa kraftigt avvikande värden eliminerades från det totala urvalet för att minska på eventuell skevhet 

i resultatet. Då dessa endast utgjorde ca 0,5 procent av det totala urvalet tog författarna beslutet att 

studiens resultat skulle gynnas av att dessa togs bort. 

Utav de totalt 4 249 observationer som studiens rådata initialt bestod av minskade antalet efter den 

fullständiga gallringen till att endast omfatta 1 562 observationer. Detta motsvarar ett bortfall på 2 687 

observationer. En del av bortfallet på 2 687 observationer hade kunnat elimineras genom att godta 

Retriever Business interna definition av små- och medelstora företag. Författarna till aktuell studie 

hade dock svårt att motivera ett sådant beslut och valde därför att inte räkna med dessa företag i urvalet. 

Studiens initiala urval på 4 249 var i form av ett panelurval, närmare bestämt ett balanserat panelurval. 

Med detta menas att studien undersökt en eller flera undersökningsenheter under en bestämd 

tidsperiod. 

Med ett balanserat panelurval menas att varje undersökningsenhet innehar samma mängd 

observationer över den bestämda tidsperioden (Gujarati 2004 s. 641). 

Balanserat panelstudie är en form av longitudinell forskningsdesign som vanligtvis används för att 

kartlägga förändringar inom ett specifikt urval (Bryman & Bell, 2017, s.85). 

Syftet med den aktuella studien var inte att kartlägga några förändringar utan uteslutande undersöka 

sambandet mellan urvalens kapitalstruktur och lönsamhet. 

På grund av detta tog författarna till aktuell studie beslutet att stringent hålla sig till den avgränsning 

som presenterats tidigare i studien. Detta resulterade i ett bortfall om 2 687 observationer samt att 

urvalet inte längre var att klassas som ett balanserat panelurval.  

Då studien inte ämnar undersöka några förändringar i urvalet gjorde författarna bedömningen att 

resultatet skulle främjas mer av ett större urval snarare än att upprätthålla det balanserade panelurvalet 

och då kraftigt minska på antalet observationer. Studien kommer därför undersöka varje enskild 

observation som enskilda undersökningsenheter. 
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Tabell 2: Bortfallsanalys i tabellform 

Kommentar:	Bortfall	i	procent	är	avrundat	till	närmsta	heltal 	

 

3.4 Operationalisering 
 
Operationalisering har sitt ursprung i fysiken och ämnar beskriva det tillvägagångssätt (operationer) 

som kommer till användning vid mätning av ett begrepp (Bryman & Bell, 2017, s.167).  

Nedan följer en operationell begreppsdefinition av de variabler som används i studien. Med detta 

menas en förklaring av de abstrakta begrepp med en teoretisk förankring som används i studien. Den 

operationella definitionen nedan kommer innefatta vilka variabler som använts, deras olika 

förkortningar samt en presentation av tidigare studier som använt dessa variabler. 

 

3.4.1 Beroende variabler 
 
Det finns många alternativ för att mäta ett företags lönsamhet. Resultaträkningens sista rad (resultat 

efter skatt) är naturligtvis ett mått på företagets lönsamhet. Men det säger i själva verket väldigt lite 

om företagets faktiska lönsamhet (Nilsson, Isaksson & Martikainen, 2002, s.138). Av denna anledning 

används en så kallad nyckeltalsanalys för att bedöma företagens lönsamhet. Nyckeltalsanalyser 

möjliggör att sätta företagets prestation i förhållande till olika storheter (ibid).  

De fortsätter och hävdar att det mest övergripande måttet på ett företags lönsamhet är avkastning på 

eget kapital. 

Av denna anledning har avkastning på eget kapital (ROE) använts som en av de oberoende variablerna 

i denna studie.  

Precis som nämnts ovan så har flera tidigare studier valt att använda ROE som ett mått på lönsamhet 

(Avci, 2016; Gill, Biger & Mathur 2011; Margaritis & Psillaki, 2010; Mehdi m.fl. 2013; Singh & 

Bagga, 2019; Yazdanfar & Öhman, 2014). 

Bransch Antal företag Antal observationer Bortfall Efter bortfall Bortfall i % 

Tillverkning & 
Industri  

322 2 898 1 575 1 323 54% 

IT 139 1 251 1012 239 81% 

Totalt 461 4 249 2 687 1 562 63 % 
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Avkastning på eget kapital räknas ut genom att ta resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

dividerat med företagets genomsnittliga totala tillgångar (Nilsson, Isaksson & Martikainen 2002, 

s.138). 

 

𝐑𝐎𝐄 =
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕	𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓	𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒂	𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓	𝒐𝒄𝒉	𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓 	

	

Endast två av de tidigare studierna som författarna nämnt hade valt att endast använda sig av ett mått 

för lönsamhet (Claver, Molina & Tarí 2002; Gill, Biger & Mathur 2011). En majoritet av de tidigare 

nämnda studierna har dock valt att använda en kombination av ROE och ROA som ett mått för 

lönsamhet (Avci, 2016; Margaritis & Psillaki, 2010; Mehdi m.fl. 2013; Singh & Bagga, 2019; 

Yazdanfar & Öhman, 2014). 

Som ett resultat av detta valde författarna till aktuell studie att också inkludera avkastning på totalt 

kapital (ROA) som ett ytterligare oberoende mått på lönsamhet. (Se över den punktade linjen i tabell 

1) Avkastning på totalt kapital räknas ut genom att ta resultat efter finansiella poster adderat med 

räntekostnader och sedan dividera summan med företagets genomsnittliga totala kapital (Nilsson, 

Isaksson & Matikainen 2002, s.141). 

	

𝐑𝐎𝐀 =
𝑹𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕	𝒆𝒇𝒕𝒆𝒓	𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒂	𝒑𝒐𝒔𝒕𝒆𝒓 + 𝒓ä𝒏𝒕𝒆𝒌𝒐𝒔𝒕𝒏𝒂𝒅𝒆𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓  

	

3.4.2 oberoende variabler 
 
De oberoende variablerna som kommer användas i aktuell studie är kortfristiga, långfristiga- och totala 

skulder (se under den punktade linjen i tabell 1). Dessa kommer analyseras som en kvot av företagets 

totala tillgångar. det vill säga den kortfristiga, långfristiga- och totala skuldkvoten (KFSK, LFSK, 

TSK). Med kortfristiga skulder menas en skuld vars löptid är kortare än ett år och långfristiga skulder 

avser skulder med en löptid som är längre än ett år (Hillier m.fl., 2016, s.542–543).  

Dessa begrepp säger inte särskilt mycket om företagets skuldstruktur i sig. Genom att presentera dessa 

som en kvot av företagets totala tillgångar får författarna en mer balanserad bild av hur stor del av 

företagets totala skulder som utgörs av respektive variabel.  

Skuldkvoten räknas ut genom att ta företagets kortfristiga, långfristiga- eller totala skulder dividerat 

med företagets totala tillgångar. Formlerna presenteras nedan: 
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𝐊𝐨𝐫𝐭𝐟𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐠	𝐬𝐤𝐮𝐥𝐝𝐤𝐯𝐨𝐭 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝑲𝒐𝒓𝒕𝒇𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒈𝒂	𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓 	

 
 

𝐋å𝐧𝐠𝐟𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐠	𝐬𝐤𝐮𝐥𝐝𝐤𝐯𝐨𝐭 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝒍å𝒏𝒈𝒇𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒈𝒂	𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓  

 
 

𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥	𝐬𝐤𝐮𝐥𝐝𝐤𝐯𝐨𝐭 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝒔𝒌𝒖𝒍𝒅𝒆𝒓
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍𝒂	𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓	

 

Utifrån tidigare studier som nämnts finns det några som också valt att studera företagets skulder med 

en uppdelning på kortfristiga, långfristiga- och totala skulder (Gill, Biger & Mathur, 2011; Azhagaiah 

och Gavoury 2011). 
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Tabell 3: Operationalisering i tabellform 

 
Kommentar: ROA = Avkastning på totalt kapital; ROE = Avkastning på eget kapital;  
LFSK = Långfristig skuldkvot; KFSK = Kortfristig skuldkvot; TSK = Total skuldkvot.  

Variabel   Förkortning Förklaring Referenser 

 
 
 
Return on assets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Return on equity  

 
 
 
ROA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROE  

 
 
 

ROA =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 
 
 
 
 
 
 

ROE =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡	𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟	𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎	𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟	𝑜𝑐ℎ	𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

(Avci, 2016; 
Margaritis & Psillaki, 
2010; Mehdi m.fl. 
2013; Singh & 
Bagga, 2019; 
Yazdanfar & Öhman, 
2014) 
 
 
 
 
(Avci, 2016; 
Margaritis & Psillaki, 
2010; Mehdi m.fl. 
2013; Singh & 
Bagga, 2019; 
Yazdanfar & Öhman, 
2014) 
  

 
Långfristig 
skuldkvot 
 
 
 
 
Kortfristig 
skuldkvot 
 
 
 
Totala skulder 

 
LFSK 
 
 
 
 
 
KFSK 
 
 
 
 
TSK  

LFS =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑙å𝑛𝑔𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 
 
 
 

KFS =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝐾𝑜𝑟𝑡𝑓𝑟𝑖𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  

 
 
 

TSK =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎	𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

(Gill, Biger & Mathur 
2011; Azhagaiah och 
Gavoury, 2011; Abor, 
2005) 
 
(Gill, Biger & Mathur 
2011; Azhagaiah och 
Gavoury, 2011; Abor, 
2005) 

 
(Gill, Biger & Mathur 
2011; Azhagaiah och 
Gavoury, 2011; Abor, 
2005) 
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3.5 Litteratursökning och källkritik 
 
Aktuell studie är främst baserad på tidigare forskning som är hämtad från Söderscholar och Google 

Scholar samt data hämtad från Retriever business. Datainsamlingen inleddes med att författarna gjorde 

en generell sökning på Söderscholar och Google scholar med nyckelord som Capital structure, 

profitability, SMEs, Firm performance, Deptstructure, Long term debt, Short term debt, Modigliani & 

Miller m.m. Sökningarna gjordes på engelska för att få ett bredare sökresultat.  

Studien är också begränsad till att endast använda “vetenskapligt granskade artiklar” (Peer-reviewed). 

Dessa kunde enkelt genereras genom att använda den sökfunktionen som finns på de sökmotorer som 

använts. Dessa avgränsar sökningen till att endast innehålla vetenskapligt granskade artiklar. 

Med hjälp av dessa nyckelord genererades ett antal artiklar som bedömdes vara av intresse för studien. 

Utifrån dessa har författarna fått tillgång till ytterligare artiklar genom att studera referenslistan i varje 

artikel för att på så vis hitta ytterligare relaterade studier. 

Denna process har fortgått under hela arbetet och har genererat en tillfredsställande mängd artiklar 

som ligger till grund för studien. 

Den kritik som kan riktas mot de artiklar som använts i studien är att de sprider sig över ett väldigt 

stort tidsintervall (1958–2018). Forskningsbaserade normer och värderingar skiftar genom tiden vilket 

skulle kunna ha en påverkande faktor på resultatet i den tidigare forskningen.  

De olika artiklarna har även undersökt olika fenomen med olika mått. Detta diskuteras mer under 

problembakgrunden.  

 

3.6 Dataanalys 
 
Aktuell studie har använt en multivariat regressionsanalys i kombination med en Pearsons 

korrelationstest för att studera sambandet mellan de oberoende och beroende variablerna. Den 

vanligaste analysmetoden inom samhällsvetenskapen är en så kallad “Ordinary least square model” 

(OLS) (Pohlmann & Leitner, 2003). Det är också denna som har använts som den huvudsakliga 

analysmodellen i denna studie.  

Den data som samlats in är i form av paneldata vilket innebär att den sträcker sig över en bestämd 

tidsperiod (Hsiao, 2007), i detta fall mellan åren 2010–2018. 

Ordinary least square-modellen förklarar sambandet mellan en beroende variabel (ROE, ROA) och en 

samling oberoende variabler (KFS, LFS, TS). Värdet av den beroende variabeln definieras sedan som 

en linjär kombination av de oberoende variablerna adderat med en error term (Ɛ).  

 

Y = B0 + B1X1 + B2X2 + … + BkXk + E 
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För den aktuella studien så har formeln skrivit enligt nedan: 

 

ROE = B0 + B1KFS + B2LFS + B3TS + E 

ROA = B0 + B1KFS + B2LFS + B3TS + E 

 

Där: 

ROE = Lönsamhetsmått som definieras enligt (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 

/ summa genomsnittligt eget kapital) 

ROA = Lönsamhetsmått som definieras enligt ((Resultat efter finansiella poster + 

räntekostnader) / Genomsnittligt totalt kapital) 

KFS = Företagets kortfristiga skuldkvot (Lån vars löptid <1 år) 

LFS = Företagets långsiktiga skuldkvot (Lån vars löptid> 1 år) 

B1-3 = Regressionskoefficient 

B0 = Konstant 

E = Felvariabel som förutsäger fel i ekvationen 

 

På rekommendation av lärosätet Södertörns högskola har författarna till studien använt 

statistikprogrammet statistical package for the social science (SPSS) för att generera de statistiska 

analyserna som presenteras nedan. 

Analyserna har sedan även kontrollerats med hjälp av Excel för att säkerställa korrektheten i de värden 

som genererats. 

 

3.7 Etiskt förhållningssätt 
 
All data som studien grundat sig på var tagen från databasen Retriever Business och är därför att 

klassas som allmänt tillgänglig information. Informationen är alltså inte sekretessbelagd och de 

inblandade företagen kan därför inte ta skada av studiens innehåll och resultat. Alla företag är också 

anonyma genom hela arbetet för att inte hänga ut enskilda företag.  
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3.8 Validitet 
 

Bryman och Bell (2017, s.175) beskriver validitet (Mätningsvaliditet) som ett begrepp vars syfte är 

att förklara huruvida de slutsatser som en undersökning genererat hänger ihop eller inte.  

De menar att validitet kan delas in i fyra underrubriker (Begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och ekologisk validitet) men där endast två är av särskilt intresse vid en kvantitativ studie 

(Begreppsvaliditet och extern validitet). 

Begreppsvaliditet mäter huruvida ett specifikt mått verkligen speglar det som begreppet anses 

beteckna (Bryman & Bell, 2017, s.69). 

Heale och Twycross (2015) poängterar också vikten av begreppsvaliditet inom kvantitativa studier. 

Begreppsvaliditeten påverkar hur tillförlitliga slutsatser som man kan dra relaterade till 

undersökningskontexten.  

Extern validitet lägger mer fokus på resultatets generaliserbarhet. Begreppet beskriver hur väl 

resultatet från en undersökning kan generaliseras över den specifika undersökningskontexten. Den 

externa validiteten motiverar alltså till att skapa ett noggrant representativ urval när man utför en 

kvantitativ undersökning (Bryman & Bell, 2017, s.69). 

Avsikten med operationaliseringen som presenteras ovan är att bidra till en förbättrad 

begreppsvaliditet. Där presenteras och definieras de variabler som används i studien. Detta för att ge 

en tydlig förklaring av vad variablerna ämnar mäta i studien och då också förbättra 

begreppsvaliditeten. 

Ovan motiveras studiens urval tillsammans med en motivering till varför det skulle vara svårt att 

generalisera studiens resultat över hela populationen. Detta leder således till problematik för studiens 

externa validitet. 

 

3.9 Reliabilitet 
 
Reliabilitet (tillförlitlighet) beskriver huruvida resultatet från en undersökning skulle bli desamma 

om undersökningen gjordes på nytt. Reliabiliteten lägger alltså stor vikt på ett väl utfört 

metodavsnitt. Detta då undersökningen ska kunna återskapas på ett så likartat sätt som möjligt vid ett 

senare tillfälle (Bryman & Bell, 2017, s.69). 

Heale och Twycross (2015) delar in reliabilitetsbegreppet i tre underrubriker. (1) Homogenitet som 

avser huruvida de olika variablerna undersöker samma fenomen. (2) Stabilitet, som avser resultatets 

konsistens över tid. (3) Likvärdighet (interbedömarreliabilitet), alltså huruvida olika observatörer 

tolkar olika variabler på ett likartat sätt. För att stärka reliabilitet i aktuell studie så har mycket energi 

lagts på studiens metodavsnitt. Detta för att tillfredsställa de tre punkter som presenterats av Heale 
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och Twycross ovan. Studiens kvantitativa ansats bidrar också till en förbättrad reliabilitet. Detta 

eftersom att kvantitativa data anses vara mer stabil över tid jämfört med kvalitativa data (ibid).  

 
3.10 Metodkritik 
 
Aktuell studie är begränsad till en kvantitativ metod då författarna bedömt att det var den bäst 

lämpade metoden för studiens ämne. Däremot hade en kombination av de båda metoderna kunnat ge 

ett mer tillförlitligt resultat. Detta genom så kallad triangulering. Triangulering innebär att 

kvantitativa och kvalitativa metoder kompletterar varandra för att ge ett mer nyanserat resultat (Jick, 

1979). 

Även Gawlik (2016) poängterar att undersökningar kan gynnas av en så kallad triangulering. Han har 

undersökt hur de olika metoderna används inom ekonomisk forskning med speciell inriktning på 

produktionsteknik. Resultatet pekar på att forskning kan gynnas av en kombination av de båda 

metoderna snarare än att endast utgå från en och utesluta den andra helt. Detta i linje med Jicks 

(1979) resultat. 

En viktig punkt att poängtera är att det finns många olika definitioner av vad som definierar små- och 

medelstora företag. Business retriever, Europakommissionen såväl som skatteverket har alla 

varierande definitioner av små- och medelstora företag. Det blir därför svårt att generalisera 

resultatet över hela populationen då populationen varierar beroende på vilken definition som använts 

i urvalet. Detta är i synnerhet viktigt att tänka på vid kommande forskning på ämnet då ett så kallat 

test-re-test är beroende av att samma definition har använts.  

De olika definitionerna gör alltså att ett företag kan klassas som litet enligt en definition, men samtidigt 

klassas som medelstort enligt en annan definition. Detta gör att det i sammanhanget är viktigt att vara 

tydlig med vilken definition som använts samt att stringent hålla sig till samma definition genom hela 

processen. Detta tåls att tänka på vid framtida studier på ämnet.  

En slutlig kritik som kan riktas mot studiens metod är tillvägagångsättet för att jämföra de olika 

undersökningsenheterna. I ett idealt scenario vid jämförelse av olika fenomen bör de olika 

observationerna ske vid exakt samma tidpunkt. Detta är något som inte kan säkerställas i studiens urval 

då all data är hämtad från databasen Retriever Business där tidpunkt för när informationen 

registrerades inte framgår. Studien jämför även flera olika företag av olika storlek, i olika branscher 

samt över flera år. Detta bidrar till ytterligare problematik i jämförelsen då det också försvårar för 

framtida studier att utföra ett så kallat test-re-test 
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4. Resultat 
Nedan	 följer	 en	 presentation	av	 den	data	 som	kommer	 ligga	 till	 grund	 för	 studiens	 analys	 och	

slutsats.	Avsnittet	inleds	med	en	presentation	av	den	deskriptiva	statistiken,	sedan	presenteras	en	

korrelationsanalys	 mellan	 studiens	 alla	 variabler.	 Avslutningsvis	 presenteras	 den	 multipla	

regressionsanalys	som	genomförts	i	form	av	en	ordinary	least	square	method	(OLS).	

  

4.1 Deskriptiv statistik 
 
Den deskriptiva statistiken presenterar studiens resultat på ett tydligt och strukturerat sätt. Avsnittet 

presenteras genom tabell 4 nedan i kombination med text som bidrar med förklaringar till tabellens 

olika delar. 
 
 
Tabell 4: Deskriptiv statistik 

Kommentar: ROA = Return on assets; ROE = Return on equity; KFSK = Kortfristig skuldkvot; LFSK= Långfristig 
skuldkvot; TSK = Total skuldkvot; Xm	=Medelvärde; s=Standardavvikelsen; N=Antal observationer. 
 
 
 
 
  
  

Bransch  ROA ROE KFSK LFSK TSK 

 
 
Tillverkning & Industri 
 
 
 
 
 
 
 
IT 
 
 
 
  

 
 
𝐗m 
 
s 
 

N 
 

 
 

𝐗m 
 
s 
 

N 

 
 

0,080 
 

0,118 
 

1 323 
 
 

 
0,028 

 
0,251 

 
239  

 
 

0,157 
 

0,686 
 

1 323 
 
 

 
0,129 

 
1,101 

 
239  

 
 

0,411 
 

0,183 
 

1 323 
 
 

 
0,512 

 
0,251 

 
239  

 
 

0,173 
 

0,152 
 

1 323 
 
 
 

0,120 
 

0,168 
 

239 

 
 

0,701 
 

0,199 
 

1 323 
 
 
 

0,663 
 

0,280 
 

239 

 
Total 
 
 
 
 

 
𝐗m 
 
s 
 

N 

 
0,072 

 
0,147 

 
1 562 

 
0,153 

 
0,763 

 
1 562 

 
0,198 

 
0,198 

 
1 562 

 
0,165 

 
0,156 

 
1 562 

 
0,695 

 
0,214 

 
1 562 
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4.1.1 Tillverkning- och industribranschen 
 
Utifrån tabell 4 som redovisas ovan kan det utläsas att för tillverkning- och industribranschen har de 

beroende variablerna ROA och ROE ett medelvärde på 0,080 respektive 0,157. Standardavvikelsen 

uppgår till 0,118 respektive 0,686. 

För de oberoende variablerna uppvisas ett medelvärde på 0,411 (KFSK), 0,173 (LFSK) och 0,701 

(TSK). Standardavvikelsen för dessa uppgår till 0,183, 0,152 och 0,199.  

Alla värden för tillverkning- och industribranschen är baserade på totalt 1 323 observationer. 

 

4.1.2 IT-branschen 
 
För IT-branschen så har de beroende variablerna ROA och ROE ett medelvärde på 0,028 respektive  

0,129. Standardavvikelsen för dessa uppgår till 0,251 och 1,101. 

Medelvärdet för de oberoende variablerna uppgår till 0,512 (KFSK), 0,120(LFSK) och 0,663 (TSK).  

Dessa uppvisar en standardavvikelse på 0,251, 0,168 och 0,280. 

Alla värden är baserade på totalt 239 observationer av företag inom IT-branschen.  
 
4.1.3 Totalt 
 
Baserat på studiens totala urval motsvarande 1 583 observationer uppvisar de beroende variablerna 

ROA och ROE ett medelvärde på 0,072 respektive 0,153. Detta med en standardavvikelse på 0,147 

respektive 0,763.  

De oberoende variablerna KFSK, LFSK och TSK uppvisar ett medelvärde på 0,198, 0,165 och 0,695. 

Den totala standardavvikelsen för dessa var 0,198, 0,156 och 0,214. 

Alla värden är baserade på totalt 1 323 observationer fördelat över båda branscherna.  
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4.2 Resultat från korrelationsanalys 
 
Nedan presenteras resultatet av den korrelationsanalys som genomförts på studiens alla variabler. 

Resultatet presenteras i tabell 5 och 6 i kombination med förtydligande text. 
 
4.2.1 Tillverkning- och industribranschen 
 
Tabell 5: Korrelationsanalys for tillverkning- och industribranschen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommentar: 

r= korrelation; P= Signifikansnivå, *p <0,05; **p <0,01; N=antal företag; ROE = Return On Equity;  
ROA = Return On Assets; KFSK = Långsiktig Skuldkvot; LFSK = Långsiktig skuldkvot; TSK = Total skuldkvot. 
 
 
Tabell 5 som presenteras ovan pekar på en positiv korrelation mellan ROA och ROE (0,569**). Det 

finns en negativ korrelation mellan KFSK och ROA, denna är dock relativt svag (-0,143**). 

Korrelationen mellan LFSK och ROA samt LFSK och KFSK är båda negativa och motsvarar -0,212** 

respektive -0,214**. Även sambandet mellan LFSK och ROE är negativt (-0,129**). Värt att notera 

är att dessa samband är tämligen svaga. Även TSK och ROA uppvisar ett negativt samband på  

-0,201**. 

Tabellen presenterar även några positiva samband mellan TSK och KFSK (0,632**) samt TSK och 

LFSK (0,446**).  

 

 

Variabler 
 

ROE ROA KFSK LFSK TSK 

ROE 
 
 
 
 
 

ROA 
 
 
 
 
 

KFSK 
 
 
 
 
 

LFSK 
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4.2.2 IT-branschen 
 
 
Tabell 6: Korrelationsanalys för IT-branschen 

 

Kommentar: r= korrelation; P= Signifikansnivå, *p <0,05; **p <0,01.; N=antal företag; ROE = Return On Equity; 
ROA = Return On Assets; KFSK = Långsiktig Skuldkvot; LFSK = Långsiktig skuldkvot; TSK = Total skuldkvot. 
 
 

I tabell 6 framgår att det finns en positiv korrelation mellan ROA och ROE (0,306**). Det finns även 

en negativ korrelation mellan KFSK och ROA (-0,227**), LFSK och ROA (-0,250**) samt LFSK och 

KFSK (-0,150*). Sambandet mellan TSK och ROA pekar också på en negativ korrelation motsvarande 

-0,317**. 

Tabell 6 presenterar även en positiv korrelation mellan TSK och KFSK på 0,788** samt mellan TSK 

och LFSK motsvarande 0,458**. 
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4.3 resultat från regressionsanalys 
 
Nedan presenteras den regressionsanalys som genomförts i form av en ordinary least square model 

(OLS). Regressionsanalysen är uppdelad på respektive beroende variabel och bransch. Denna 

uppdelning resulterade i att fyra separata analyser genomförts. 

 
4.3.1 Tillverkning -och industribranschen 
 
Tabellen nedan presenterar det sammanställda resultatet från regressionsanalysen för Tillverkning 
och industribranschen för beroende variabeln ROA och de oberoende variablerna KFSK, LFSK, TSK. 

 
Tabell 7: Regressionsanalys av tillverkning- och industribranschen - ROA 

 Kommentar: B = Den ostandardiserade regressionskoefficienten; p = Signifikansnivå; F = ett testvärde för flera 
parametrar; SD error = Urvalets standardavvikelse från populationen; Adjusted R2 = Modellens förklaringsförmåga; 
Durbin-W = Test för autokorrelation; VIF = Test för multikollinearitet;  
p = Signifikansnivå; *p <0,05; **p <0,01. 
 

Utifrån tabell 7 kan man utläsa att den ostandardiserade regressionskoefficienten (B) för den beroende 

variabeln ROA uppgår till 0,148 med en signifikansnivå som uppgår till 0,000. Detta i sin tur anvisar 

på ett signifikant positivt samband mellan ROA och de oberoende variablerna KFSK, LFSK, TSK. 

Däremot visar resultatet att de oberoende variablerna KFSK (-0,203) och LFSK (-0,269) har ett 

negativt samband med ROA medan TSK (0,090) ett positivt samband med ROA.  

Tabellen visar också att standardavvikelsen för de olika variablerna uppgår till 0,012 (ROA), 

0,031(KFSK), 0,033 (LFSK) och 0,031 (TSK). Durbin-W värdet för ROA uppgår till 1,205 och 

Modellens förklaringsförmåga (Adjusted R2) för ROA uppgår till 0,086. VIF-värdet för de oberoende 

variablerna uppgår till 3,407 (KFSK), 2,557 (LFSK) och 4,059 (TSK). 

 

 

Variabler ROA KFSK LFSK TSK 

B  0,148 -0,203 -0,269 0,090 

P 0,000 0,000 0,000 0,004 

F 42,358 
   

SD error 0,012 0,031 0,033 0,031 

Adjusted R2 0,086 
   

Durbin-W 1,205 
   

VIF 
 

3,407 2,557 4,059 
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Tabellen nedan presenterar det sammanställda resultatet från regressionsanalysen för Tillverkning 
och industribranschen mellan den beroende variabeln ROE och de oberoende variablerna KFSK, 
LFSK, TSK. 

 
 
Tabell 8: Regressionsanalys av tillverkning- och industribranschen - ROE 

Kommentar: B = Den ostandardiserade regressionskoefficienten; p = Signifikansnivå; F = ett testvärde för flera 
parametrar; SD error = Urvalets standardavvikelse från populationen; Adjusted R2 = Modellens förklaringsförmåga; 
Durbin-W = Test för autokorrelation; VIF = Test för multikollinearitet;  
p = Signifikansnivå; *p <0,05; **p <0,01. 
 
 

I tabell 8 presenteras att den ostandardiserade regressionskoefficienten (B) för den beroende variabeln 

ROE uppgår till 0,154 med en signifikansnivå som uppgår till 0,026. Detta i sin tur pekar på ett icke 

signifikant positivt samband mellan ROE och de oberoende variablerna KFSK, LFSK, TSK.  

Resultatet visar dock att de oberoende variablerna KFSK (-0,620) och LFSK (-1,113) har ett negativt 

samband med ROE.  

Däremot har den oberoende variabeln TSK (0,645) ett positivt samband med ROE. Tabellen visar 

också att standardavvikelsen för de undersökta variablerna uppgår till 0,069 (ROE) 0,188 (KFSK), 

0,195 (LFSK) och 0,188 (TSK). Durbin-W värdet för ROE uppgår till 1,471 och modellens 

förklaringsförmåga (Adjusted R2) för ROE uppgår till 0,023. VIF värdet för de oberoende variablerna 

uppgår till 3,407 (KFSK), 2,557 (LFSK) och 4,059 (TSK). 
 
  

Variabler ROE KFSK LFSK TSK 

B  0,154 -0,620 -1,113 0,645 

P 0,026 0,001 0,000 0,001 

F 11,600 
   

SD error 0,069 0,188 0,195 0,188 

Adjusted R2 0,023 
   

Durbin-W 1,471 
   

VIF 
 

3,407 2,557 4,059 
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4.3.2 IT-branschen 
 
Tabellen nedan presenterar det sammanställda resultatet från regressionsanalysen för IT- branschen 
för beroende variabeln ROA och de oberoende variablerna KFSK, LFSK, TSK. 

 
Tabell 9: Regressionsanalys för IT-branschen - ROA 

Kommentar: B = Den ostandardiserade regressionskoefficienten; p = Signifikansnivå; F = ett testvärde för flera 
parametrar; SD error = Urvalets standardavvikelse från populationen; Adjusted R2 = Modellens förklaringsförmåga; 
Durbin-W = Test för autokorrelation; VIF = Test för multikollinearitet;  
p = Signifikansnivå; *p <0,05; **p <0,01. 
 
 

Tabell 9 visar att den ostandardiserade regressionskoefficienten (B) för den beroende variabeln ROA 

uppgår till 0,190 med en signifikansnivå som uppgår till 0,000. Detta förklarar ett signifikant positivt 

samband mellan ROA och de oberoende variablerna KFSK, LFSK, TSK.  

Därutöver visar resultatet att de oberoende variablerna KFSK (-0,914) och LFSK (-1,084) har ett 

negativt samband med ROA. Den oberoende variabeln TSK (0,660) visar dock på ett positivt samband 

med ROA. Tabellen visar också att standardavvikelsen för de undersökta variablerna uppgår till 0,039 

(ROA), 0,271 (KFSK), 0,281 (LFSK) och 0,270 (TSK). Durbin-W värdet för ROA uppgår till 0,840 

och modellens förklaringsförmåga (Adjusted R2) för ROA uppgår till 0,145. VIF värdet för de 

oberoende variablerna uppgår till 20,443 (KFSK), 9,814 (LFSK) och 25,287 (TSK). 
 
  

Variabler ROA KFSK LFSK TSK 

B  0,190 -0,914 -1,084 0,660 

P 0,000 0,001 0,000 0,015 

F 14,414 
   

SD error 0,039 0,271 0,281 0,270 

Adjusted R2 0,145 
   

Durbin-W 0,840 
   

VIF 
 

20,433 9,814 25,287 
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Tabellen nedan presenterar det sammanställda resultatet från regressionsanalysen för IT- branschen 
för beroende variabeln ROE och de oberoende variablerna KFSK, LFSK, TSK. 

 
Tabell 10: Regressionsanalys för IT-branschen - ROE 

Kommentar: B = Den ostandardiserade regressionskoefficienten; p = Signifikansnivå; F = ett testvärde för flera 
parametrar; SD error = Urvalets standardavvikelse från populationen; Adjusted R2 = Modellens förklaringsförmåga; 
Durbin-W = Test för autokorrelation; VIF = Test för multikollinearitet;  
p = Signifikansnivå; *p <0,05; **p <0,01. 
 
 
Den fjärde tabellen i regressionsanalysen (tabell 10) visar att den ostandardiserade 

regressionskoefficienten (B) för den beroende variabeln ROE uppgår till -0,219 med en signifikansnivå 

motsvarande 0,240. Detta indikerar på ett icke signifikant negativt samband mellan ROE och de 

oberoende variablerna KFSK, LFSK, TSK. Utöver detta visar också resultatet att de oberoende 

variablerna KFSK (-0,832) och LFSK (-1,446) har ett negativt samband med ROE. Däremot har den 

oberoende variabeln TSK (1,431) ett positivt samband med ROE.  

Tabellen visar också att standardavvikelsen för de olika variablerna uppgår till 0,186 (ROE) 1,275 

(KFSK), 1,323 (LFSK) och 1,272 (TSK). Durbin-W värdet för den beroende variabeln ROE uppgår 

till 1,632 och modellens förklaringsförmåga (Adjusted R2) för ROE uppgår till 0,010. VIF värdet för 

de oberoende variablerna uppgår till 20,433 (KFSK), 9,814 (LFSK) och 25,287 (TSK). 
 
 
  

Variabler ROE KFSK LFSK TSK 

B  -0,219 -0,832 -1,446 1,431 

P 0,240 0,515 0,276 0,262 

F 1,782 
   

SD error 0,186 1,275 1,323 1,272 

Adjusted R2 0,010 
   

Durbin-W 1,632 
   

VIF 
 

20,433 9,814 25,287 
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5. Analys 
Kommande avsnitt ämnar analysera och diskutera det resultat som presenterats i föregående avsnitt. 

Analysen presenteras med en uppdelning på beroende variabel och bransch. Avsnittet avslutas med 

en hypotesprövning av de hypoteser som presenterats tidigare i studien. 

 

Utifrån det resultatet som presenteras ovan kan det noteras att svenska små- och medelstora företag 

inom de undersökta branscherna har en benägenhet att i större utsträckning använda sig av kortfristig 

-snarare än långfristig finansiering. Detta kan tolkas utifrån den deskriptiva statistiken som visar att 

det totala medelvärdet för KFSK är 0,198 medan motsvarande värde för LFSK är 0,165. 

Detta skulle kunna förklaras med hjälp av Beck & Demirguc-Kunt (2006) studie som presenteras 

tidigare i studien. Där menar de att små- och medelstora företag möter betydliga hinder vid anskaffning 

av externt kapital. Detta skulle i sin tur kunna förklara att de svenska små- och medelstora företag som 

ingår i den aktuella studiens urval, i enlighet med Myers & Majluf (1984) the pecking order theory 

tvingats vända sig till mer riskfylld kortfristig finansiering snarare än långsiktig. 

Den kortfristiga skuldkvoten skulle även kunna förklara med hjälp av Jensen & Meckling (1976) 

agency theory. Teorin förklarar att företag tenderar att undvika en större belåning för att minska på de 

“agentkostnader” som är associerade med en högre skuldsättningsgrad. Ett exempel på en sådan 

agentkostnad är risken att förlora kontrollen över det egna företaget när man tar in fler intressenter i 

företaget. 

Då aktuell studie undersöker små- och medelstora företag som befinner sig i ett tidigt skede i sin 

tillväxtcykel så skulle det kunna förklara den höga kortfristiga skuldkvoten, detta i enlighet med Udell 

och Bergers (1998) growth cycle hypothesis. 

Denna benägenhet att i större utsträckning använda kortfristig finansiering var dominerande i de båda 

branscherna. 

Samtidigt visar resultatet på en negativ korrelation mellan alla oberoende variabler (KFSK, LFSK, 

TSK) och ROA. I skenet av detta resultat kan man ställa sig frågan varför förtagen väljer att ha någon 

skuldsättningsgrad alls. Då kapitalstrukturen, med hänseende till ROA verkar tyda på försämrad 

lönsamhet. Detta skulle kunna förklaras med Modigliani och Millers (1963) teorier som hävdar att en 

viss skuldsättningsgrad kan ha en skattefördel och att företagen därför väljer att skuldsätta sig, trots 

den negativa korrelationen med ROA. Resultatet pekade även på ett visst positivt samband mellan 

företagens lönsamhet och ROE, detta skulle kunna förklaras med att ROE kan påverkas av en högre 

skuldsättningsgrad och på så vis ge ett missvisande resultat. Detta är ett fenomen som nämns tidigare 

i studien och bör beaktas när resultatet för ROE analyseras.  

Utifrån den deskriptiva statistiken kan vi även notera att tillverkning- och industribranschen har en 

högre genomsnittlig långsiktig skuldkvot i jämförelse med IT-branschen. Detta skulle kunna förklaras 
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av den varierande tillgångsstruktur som existerar mellan de båda branscherna, något som nämns 

tidigare i studien.  

Detta då tillverkning- och industribranschen är mer kapitalintensiv och då kräver högre investeringar 

i maskiner och utrustning, vilket skulle kunna förklara den högre långsiktiga skuldkvoten.  

Utifrån regressionsanalysen kan vi även se att de VIF-värden som genererats för tillverkning- och 

industribranschen låg mellan 3,407 och 4,059 för de beroende variablerna. Dessa värden är relativt 

höga, men ändå inom ett godkänt intervall (1–5).  

För IT-branschen var samma siffror betydligt högre och låg på ett intervall mellan 9,814 och 25,287. 

Signifikansnivån för tillverkning- och industribranschen var dock betydligt högre än för IT-branschen. 

Detta skulle kunna förklaras av att urvalet för tillverkning- och industribranschen var större än urvalet 

för IT-branschen.  

Trots de höga VIF-värden som genererats är variablerna av intresse för studien. Att endast använda en 

av dessa som oberoende variabel skulle resultera i en relativt onyanserad analys. Genom att dela upp 

skuldsättningen i kort- och långfristig ger det oss ett större underlag för att analysera vårt resultat. 

Detta trots en relativt hög multikollinearitet.  

 

Fortsättningsvis analyseras och diskuteras resultatet mer systematiskt utifrån de beroende variablerna 

och branschtillhörighet. 

 

5.1 Analys av ROE inom tillverkning- och industribranschen 
 
Utifrån den korrelationsanalys som genomförts ovan kan vi notera att ROE hade ett positivt samband 

med KFSK, Sambandet var dock negativt med LFSK och TSK.  Detta icke-signifikanta samband 

överensstämmer även med adjusted R2-värdet som presenteras i tabell 8 (Adjusted R2=0,023). 

Det vill säga att endast 2,3 procent av variationen i den beroende variabeln (ROE) kan förklaras genom 

de oberoende variablerna (KFSK, LFSK och TSK).  

En förklaring till detta skulle kunna vara att tillverkning- och industribranschen är mer kapitalintensiv 

och kräver flera större investeringar med en återbetalningstid som överstiger ett år. Detta leder då till 

en högre långfristig skuldkvot i enlighet med den deskriptiva statistiken. Detta resonemang 

återkommer även i studien av Gill, Biger & Mathur (2011) som introducerats ovan.  

Den högre långfristiga skuldkvoten kräver då i sin tur en högre avkastning på eget kapital (ROE) för 

att korrelationen ska klassas som positiv. Detta resonemang skulle därför kunna förklara den negativa 

korrelationen med LFSK och TSK. 

Den positiva korrelationen mellan ROE och den kortfristiga skuldkvoten skulle kunna förklaras med 

att de kortfristiga skulderna utnyttjas för att driva igenom kortsiktigt lönsamma investeringar. Detta 
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ökar avkastningen på det egna kapitalet och då i sin tur bidrar till en positiv korrelation mellan KFSK 

och ROE. 

 

5.2 Analys av ROA inom tillverkning- och industribranschen 
 
ROA visade på ett negativt samband med alla oberoende variabler inom tillverkning- och 

industribranschen. Dessa samband var, till skillnad från ROE, signifikanta på 99-procentsnivån. 

Även detta samband kan förklaras med det adjusted R2-värde som framgår i tabell 7 (adjusted 

R2=0,086). 

8,6 procent av variationen i den beroende variabeln (ROA) kan alltså förklaras med hjälp av de 

oberoende variablerna (KFSK, LFSK, TSK). 

Detta resultat skulle också kunna förklaras med samma resonemang som beskrivs under punkt 5.1 

ovan. Då tillverkning- och industribranschen är mer kapitalintensiv och kräver större investeringar 

kommer det också kräva en högre avkastning på ROA för att sambandet ska klassas som positivt. 

 

5.3 Analys av ROE inom IT-branschen 
 
Inom IT-branschen påvisades ett negativt samband mellan ROE, KFSK och TSK, sambandet var dock 

positivt för LFSK. 

Dessa samband kan förklaras ytterligare med adjusted R2-värdet som kan utläsas från tabell 10 

(adjusted R2= 0,010). Endast 1,0 procent av variationen i den beroende variabeln (ROE) kan alltså 

förklaras av de oberoende variablerna (KFSK, LFSK, TSK). 

Resultatet ovan skulle kunna förklaras med att IT-branschen inte är lika kapitalintensiv som 

tillverkning- och industribranschen och kräver därför en lägre långsiktig skuldkvot i jämförelse. Detta 

i enlighet med den deskriptiva statistiken. Denna lägre LFSK kräver därför en lägre avkastning på det 

egna kapitalet (ROE) för att sambandet ska klassas som positivt. 

Det omvända resonemanget gäller för den kortfristiga skuldkvoten då IT-branschen karaktäriseras av 

en högre kortfristig skuldkvot för att täcka verksamhetens olika kostnader. Detta i sin tur leder också 

till att IT-branschen kräver en högre avkastning på det egna kapitalet för att sambandet ska klassas 

som positivt. 

 
 
5.4 Analys av ROA inom IT-branschen 
 
Med ROA inom IT-branschen noterade vi, i enlighet med tillverkning- och industribranschen, ett 

negativt samband mellan den beroende variabeln ROA och de oberoende variablerna (KFSK, LFSK, 

TSK). Dessa samband var signifikanta på 99-procentsnivån. 



43 
 

Utifrån tabell 9 kan vi också notera att adjusted R2-värdet för ROA inom IT-branschen motsvarade 

0,145. Det vill säga att 14,5 procent av variationen i den beroende variabeln (ROA) kan alltså förklaras 

med hjälp av de oberoende variablerna (KFSK, LFSK, TSK).  

En förklaring till resultatet ovan skulle kunna vara att IT-branschen är en betydligt yngre bransch i 

jämförelse med tillverkning- och industribranschen. Då IT-branschen av denna anledning inte hunnit 

utveckla stordriftsfördelar i samma utsträckning som tillverkning- och industribranschen, samt att IT-

branschen karaktäriseras av höga kostnader för forskning och utveckling. Vilket i sin tur resulterar i 

en lägre avkastning på det totala kapitalet och då också en negativ korrelation mellan ROA och de 

oberoende variablerna (KFSK, LFSK, TSK). 

Liknande positiva samband som presenteras ovan finns representerad i tidigare studier på ämnet 

(Margaritis & Psillaki, 2010; Singh & Bagga, 2019). Även de negativa sambanden som presenteras 

ovan kan finna stöd i tidigare studier på ämnet (Yasdanfar & Öhman, 2014; Mehdi m.fl., 2013; Avci, 

2016). Dessa tidigare studier tas upp mer ingående under aktuell studies problembakgrund.  

 

Sammanfattningsvis kunde det även noteras vissa branschspecifika skillnader. Detta i enlighet med 

Bradley, Jarrel & Kim (1984) som noterat ett liknande resultat där branschspecifika variabler hade en 

stark påverkan på företagens lönsamhet. Detta resultat kan också läggas i kontrast mot Claver, Molina 

& Tarí (2002) som menar att branschspecifika variabler påverkade mindre och att företagsspecifika 

variabler istället hade en större påverkansgrad på företagens lönsamhet.  
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5.5 Hypotesprövning 
 
Utifrån resultatet som presenterats ovan kan vi se att det endast är en av våra hypoteser som kan 

förkastas direkt. Båda branscherna påvisade en negativ korrelation mellan den långsiktiga skuldkvoten 

och de båda lönsamhetsmåtten, H2a kan därför förkastas medan H2b accepteras. 

H1a och H1b samt H3a och H3b ger dock ett mer tvetydigt resultat. Båda branscherna uppvisade en 

negativ korrelation med dess kapitalstruktur och lönsamhet mätt i ROA. Av denna anledning togs 

beslutet att även räkna med ROE som ett mått på lönsamhet då det ger möjlighet till en mer nyanserad 

analys. ROE resulterade nämligen i en positiv korrelation för båda branscherna gällande den 

kortfristiga skuldkvoten, till skillnad från ROA. 

För IT-branschen noterades även ett positivt samband, om än icke signifikant, mellan ROE och 

företagets totala skuldkvot. 

I och med detta så kan vi alltså varken förkasta eller acceptera H1a, H1b, H3a och H3b, detta då 

resultatet inte varit så entydigt som vi initialt trott.  

H4a och H4b blir därför av samma anledning också tämligen svåra att varken förkasta eller acceptera. 

Om den aktuella studien endast utgått från ROA som ett mått på lönsamhet hade H4a kunnat accepteras 

och H4b förkastas. Detta på grund av den negativa korrelation som ROA uppvisat med alla oberoende 

variabler i båda branscherna. ROE gör dock svaret än mer tvetydigt. När ROE räknas med i ekvationen 

så kan vi endast acceptera H4a för den kortfristiga skuldkvoten. I alla andra fall finns tendens på positiv 

korrelation mellan något av de båda lönsamhetsmåtten och kapitalstrukturen, och hypoteserna kan 

därför inte förkastas eller accepteras lika ensidigt. Nedan följer en presentation av hypotesprövningen 

i tabellform för en mer överskådlig bild. 
 

 
Tabell 11: Hypotesprövning i Tabellform 

 
Kommentar: H3a*/H3b* = Accepteras för IT-branschen men förkastas för Tillverkning- och industribranschen; H4a* = 
Accepteras helt för ROA men bara till 50 % för ROE; H4b* = Förkastas helt för ROA men bara till 50 % för ROE. 

Benämning Hypotes  ROA ROE 

H1a 
 
H1b 
 
H2a 
 
H2b 
 
H3a 
 
H3b 
 
H4a 
 
H4b 

Det finns ett positivt samband mellan ett företags KFSK och lönsamhet. 
 

Det finns ett negativt samband mellan ett företags KFSK och lönsamhet. 
 

Det finns ett positivt samband mellan ett företags LFSK och lönsamhet. 
 

Det finns ett negativt samband mellan ett företags LFSK och lönsamhet. 
 

Det finns ett positivt samband mellan ett företags TSK och lönsamhet. 
 

Det finns ett negativt samband mellan ett företags TSK och lönsamhet. 
 

Det finns en negativ korrelation mellan kapitalstruktur och lönsamhet inom de undersökta branscherna. 
 

Det finns en positiv korrelation mellan kapitalstruktur och lönsamhet inom de undersökta branscherna. 

 Förkastas 
 

Accepteras 
 

Förkastas 
 

Accepteras 
 

Förkastas 
 

Accepteras 
 

Accepteras 
 

Förkastas 

Accepteras 
 

Förkastas 
 

Förkastas 
 

Accepteras 
 

H3a* 
 

H3b* 
 

H4a* 
 

H4b* 
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6. Slutsatser och förslag för vidare forskning 
Nedan presenteras de slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat. Detta tillsammans med förslag 

för vidare forskning på ämnet som skulle kunna täcka de bitar där aktuell studie inte kunnat ge ett 

tillfredställande svar. 

 	

 6.1 Slutsatser 
 
Målsättningen med studien var att undersöka huruvida det skulle finnas några eventuella samband 

mellan företags kapitalstruktur och lönsamhet. Detta har undersökts genom ett urval bestående av 

svenska små- och medelstora företag inom IT- och tillverkningsbranschen. 

Aktuell studie fann en märkbart negativ korrelation mellan de undersökta företagens kapitalstruktur 

mätt i kortfristig, långfristig- och total skuldkvot samt företagens lönsamhet mätt i avkastning på totalt 

kapital (ROA). Detta negativa samband kunde noteras i de båda undersökta branscherna. 

En lika tydligt negativ korrelation kunde inte noteras när lönsamheten mättes i form av avkastning på 

eget kapital (ROE). Med avseende på ROE så noterades ett samband som till 50 procent var negativt, 

respektive 50 procent som var positivt.  

Studien kan även konstatera att de små- och medelstora företag som utgjort urvalet, i större 

utsträckning valt kortfristig över långfristig finansiering. Detta i enlighet med Agency theory, Trade 

off theory, The pecking order theory och the growth cycle theory som behandlats ovan. Denna slutsats 

är också i enlighet med Yasdanfars & Öhmans (2014) studie som presenterats tidigare i studien.  

I jämförelse mellan de två branscherna pekade dock resultatet på en branschspecifik skillnad då 

tillverkning- och industribranschen hade en jämförelsevis högre långfristig skuldkvot medan  

IT-branschen hade en högre kortfristig skuldkvot. Denna branschspecifika skillnad kan styrkas 

ytterligare av Gill, Biger & Mathur (2011) som noterat ett liknande samband i sin studie beträffande 

amerikanska företag inom tillverkning- och tjänstesektorn. Det bör noteras att dessa slutsatser är svåra 

att generalisera över hela urvalspopulation i enlighet med de resonemang som förs under 

metodavsnittet. 

Avslutningsvis så kan studien fastställa att man inte okomplicerat kan hävda att det finns någon 

”optimal” kapitalstruktur som företagen kan gå efter för att uppnå lönsamhet.  

Receptet på den ”optimala” kapitalstrukturen är beroende av allt för många variabler som varierar 

mellan företag, bransch såväl som land. Frågan ”Kan man låna sig till lönsamhet” kräver således ett 

allt för nyanserat svar som inte omfattas av denna studie.  

Av denna anledning ägnas resterande del av studien till att ge förslag för vidare forskning som skulle 

kunna samverka till ett mer precist svar på frågan. 
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6.2 Förslag för vidare forskning 
	

Syftet med denna punkt är att ge förslag på vidare forskning som skulle kunna bidra till de delar där 

aktuell studie inte lyckats ge ett tillfredställande resultat. För en mer ingående beskrivning av de delar 

där aktuell studie brister, se metodkritik (Punkt 3.10). Vidare ges förslag på områden där framtida 

forskning skulle kunna ta vid och utveckla ämnet.  

Framtida forskning på ämnet skulle kunna innefatta fler länder, detta för att ge en mer generaliserbar 

bild av den globala marknaden. Kommande studier skulle även kunna innefatta fler branscher inom 

tjänstesektorn för att göra resultatet mer generaliserbart över hela sektorn. Detta är något som aktuell 

studie brister i då den varit avgränsad till IT-branschen, som en del av tjänstesektorn. 

Författarna till den aktuella studien tror även att kommande studier på ämnet skulle främjas av att 

tillämpa triangulering i sitt metodval. Den kvalitativa metoden skulle kunna ge ett djupare resultat och 

komplettera där den kvantitativa ansatsen inte lyckas ge ett tillfredställande svar.  

Framtida forskning på ämnet skulle till exempel kunna innefatta intervjuer med personer som arbetar 

inom respektive bransch. Dessa intervjuer skulle kunna ge en djupare förklaring till varför företagen 

väljer att finansiera sig som de gör. Denna information går inte att tolka utifrån vår kvantitativa data 

utan kräver mer djupgående intervjuer. 

Intervjuer skulle också kunna bidra till att ge ett mer fördjupat svar på frågan angående vilka skillnader 

som finns mellan olika företag, länder och branscher. 

Slutligen så skulle kommande forskning även kunna innefatta fler nyckeltal för att mäta 

skuldsättningsgrad och lönsamhet. Detta är något som uppmärksammas kortfattat ovan, det vill säga 

att resultaten från de olika studierna kan variera beroende på vilket nyckeltal som har använts för att 

mäta lönsamheten. Av denna anledning skulle kommande forskning på ämnet kunna främjas av att 

täcka fler nyckeltal. Detta för att ge ett mer nyanserat svar, samt resonera mer ingående för hur och 

varför resultaten varierar beroende på vilket nyckeltal som använts. 
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