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Abstract 
The purpose of this study is to investigate the determinants of capital structure in Swedish 

small and medium sized firms. The study includes 24.859 Swedish firms which are further 

analyzed with regards to their financial characteristics. These characteristics consist of short 

term debt, long term debt and total leverage. The study compares the relationship between 

these characteristics and six independent variables. 

The result shows that profitability is the greatest determinant for capital structure in Swedish 

small and medium sized firms with regards to total leverage. When profitability increases the 

total leverage of the firm decreases. With regards to short term debt and long term debt the 

study finds that asset structure is the biggest determinant. If fixed assets are increased the 

short term debt decreases and the long term debt increases. 

The variables of age, growth, size and industry seem to have little or no effect on neither the 

total leverage, the long term debt nor short term debt. 
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Sammanfattning 
 

Denna studie ämnar utreda vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen i svenska små och 

medelstora företag. Därtill vill uppsatsen särskilt utröna huruvida branschtillhörighet är en 

påverkande faktor för kapitalstrukturen i dessa svenska företag.  

 

För att utreda detta har 24 859 svenska SME-klassade företag studerats. Data för de studerade 

företagen har hämtats från den europeiska databasen Orbis. Utifrån tidigare forskning av 

bland annat Hutchinson et al. (2004) och Psillakis & Daskalakis (2009) formulerades tre 

beroende variabler som mått på kapitalstrukturen; Total skuldsättningsgrad, Kortfristiga 

skulder samt Långfristiga skulder. De oberoende variablerna har undersökts i form av 

multipel regressionsanalys med hänsyn till sex stycken oberoende variabler; Tillväxt, 

Tillgångarnas beskaffenhet, Lönsamhet, Storlek, Ålder och Bransch. 

 

Resultatet av studien visar att lönsamhet är den variabel som i högst grad påverkar den totala 

skuldsättningen. När lönsamheten i företagen stiger sjunker både den totala skuldsättningen 

och andelen kortfristiga skulder. Vidare har tillgångarnas beskaffenhet stor påverkan på 

företagets viktning mellan kortfristiga skulder och långfristiga skulder. När andelen fasta 

tillgångar av de totala tillgångarna i företagen stiger påverkar detta de kortfristiga skulderna 

negativt och samtidigt de långfristiga skulderna negativt. 

 

Variablerna ålder, tillväxt, storlek bransch visade sig ha liten till ingen påverkan på svenska 

små och medelstora företags kapitalstruktur.  I förhållande till andra europeiska nationer har 

Sverige inte någon markant avvikande skuldsättningsgrad. Inte heller andelen kortfristiga 

skulder eller långfristiga skulder utmärker sig i jämförelse. 

 

Nyckelord: Kapitalstrukur, SME, Skuldsättningsgrad, Tillväxt, Storlek, Lönsamhet, Ålder, 

Bransch, Fasta tillgångar 
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Ordlista 
 

SME = Små och medelstora företag 

 

POT = Pecking Order Theory 

 

Tillgångarnas beskaffenhet = Andelen fasta tillgångar av totala tillgångar 

 

Kapitalstruktur = Förhållandet mellan skulder och eget kapital 

 

Total skuldsättningsgrad = Totala skulder genom totala tillgångar 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras problematiken i ett större sammanhang. Kapitalstruktur i teori och 

praktik presenteras översiktligt för att därefter konkretiseras i en problemformulering och ett 

syfte. Frågeställning och syfte med avgränsningar kommer därefter att styra de val av teori 

och metod som presenteras i kapitel 2 och 3.  

1.1 Problembakgrund 
Företags kapitalstruktur har länge studerats. Forskare har försökt utröna både 

kapitalstrukturens avgörande faktorer och vad som är den optimala kapitalstrukturen med 

hänsyn till värde, kostnader och beredskap inför framtida marknadsfluktuationer och 

företagsspecifika händelser. Två av de mest omtalade teoribildningarna vilka legat till grund 

för en stor del av den moderna kapitalstrukturforskningen är Miller och Modiglianis 

proposition ett och två (1958, 1965). Proposition ett utgår från en perfekt marknad där kapital 

och information flyter kostnadsfritt och menar att ett företags värde är helt oberoende av 

skuldsättningsgrad. Den första propositionen utvecklades senare i proposition två där de två 

forskarna tar hänsyn till vinstskatt. När lån tas upp av ett företag skapar räntekostnaderna en 

kostnadspost i resultaträkningen vilket gör att det beskattningsbara vinsten sjunker. Ett lägre 

belopp betalas i skatt och mer kapital stannar kvar i företaget vilket leder till att värdet på 

företaget stiger med andelen lån. 

  

Men att maximera företagsvärdet genom full belåning medför dock risker och är därför något 

som endast fungerar i teorin. Myers (1984) uppmärksammade detta och utvecklade teorin med 

sitt bidrag Trade-Off-teorin. Myers menar att fördelarna med full belåning måste ställas mot 

de kostnadsmässiga nackdelarna, att företag bör ha ett finansiellt spelrum för att kunna 

hantera fluktuationer på marknaden och finansiell nöd. 

  

Ytterligare en omdiskuterad teoribildning om finansieringsval är The Pecking Order Theory 

(hädanefter POT) (Myers & Majluf, 1984). POT är en generaliserad teori som syftar till att ge 

en övergripande hierarkisk rangordning över hur företaget väljer, och bör välja, mellan olika 

finansieringsalternativ med hänsyn till både kostnader och företagets autonomi. Teorin 

prioriterar det mest kostnadseffektiva alternativet som samtidigt låter företaget behålla störst 

andel egen kontroll och flexibilitet. Enligt POT bör i första hand internt genererade medel 

användas före externt kapital. Är de interna medlen inte tillräckliga bör externt lånekapital 

användas före externt ägarkapital. 

  

Att POT är en övergripande teori har lett till forskares skilda resultat och åsikter angående 

dess applicerbarhet och förklaringsgrad. Shyam & Sunders (1999) menar att ämnet är mer 

komplicerat än vad teorin antyder och att det finns många olika faktorer, motiv och 

begränsningar som påverkar. Däremot menar Ang (1991) och Holmes & Kent (1991) att POT 

har högre applicerbarhet och relevans för små och medelstora företag. 

  

Branschtillhörighet är en faktor vars grad av påverkan diskuterats av flera olika forskare vid 

olika tidpunkter. Företag i olika branscher har både olika möjligheter till, och olika behov av 

finansiering. Tillväxtstarka branscher ses exempelvis som mer attraktiva objekt för externt 

kapital än mogna (Söderblom 2012). 

 

Ferri & Jones (1979) samt Bhaird och Lucey (2010) argumenterar för att branschtillhörighet 

borde ha en påtaglig inverkan på företags finansiering och skuldsättning då företag inom 

samma bransch ställs inför likartade förutsättningar i form av material- och 
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produktionskostnader. Myers (1984) menar å andra sidan att branschtillhörighetens påverkan 

är knapp och att finansieringsbehov och skuldsättningsgrad är företagsspecifika. Talberg et al. 

(2008) har en annan infallsvinkel och tittade på olika branschers mognadsgrad. De menar att 

tillväxtstarka branscher, exempelvis IT-sektorn under nittiotalet, har ett större behov av 

finansiering i form av skulder än mogna branscher.  

  

Utöver branschpåverkan har forskningen även undersökt och diskuterat om sociala och 

kulturella indefinit kopplat till nation spelar in vid finansiering och skuldsättningsgrad. 

Exempelvis spekuleras det kring huruvida företag som startas i länder som karaktäriseras som 

starka gruppsamhällen där familje- och vänskapsrelationer värnas och värderas högt i större 

utsträckning använder sig av kapital från “family & friends” snarare än lån från formella 

institutioner (Hutchinson et al. 2004). Korruptionsgrad och syn på sekretess är andra faktorer 

som kan inverka på hur företags kapitalanskaffning ser ut då dessa påverkar risken för 

asymmetrisk information, moral hazard och därmed bankers krav, restriktioner och 

försiktighet vid utlåning. 

 

Bancel et al. (2004) visade i sin studie att både institutionella och kulturella skillnader var av 

påverkan för företags val av kapitalstruktur medan Rajan och Zingales (1995) istället menade 

att likheter mellan de undersökta länderna var starkare än förväntat samt att olikheter inte 

hade någon stark institutionell koppling. Bancel et al. (2004) kom i sin studie även fram till att 

skandinaviska länder särskiljer sig särskilt gentemot andra europeiska länder, i 

undersökningen var dock endast 22 stycken svenska bolag inkluderade. 

  

Geert Hofstede är en nederländsk socialpsykolog och antropolog som bedrivit omfattande 

forskning och bidragit med betydande resultat angående nationella kulturella skillnader. Han 

har under åren sammanställt sex stycken kulturella dimensioner, eller kategorier, för att 

beskriva utmärkande drag hos människor inom en viss grupp. Originalstudien bygger på 

undersökningar gjorda på anställda av IBM i drygt 70 länder mellan åren 1967 och 1973. 

Dessa dimensioner beskriver bland annat människors syn på och förhållningssätt till 

maktfördelning, följande av lagar och regler, risk och individualism (www.geert-

hofstede.com/bok). Sverige kategoriseras utifrån dessa dimensioner som ett innovativt och 

liberalt land där risk och risktagande är accepterat. Kulturella aspekter återspeglas även i 

ekonomiskt beteende och beslutsfattande, något som bland andra Riddle (1992) bekräftar. 

Enligt Riddles undersökning har företag i nationer med en utmärkande låg riskaversion en 

större benägenhet att skuldsätta sig.  

  

I en artikel från 2004 av Hall, Hutchinson och Michaelas presenteras en studie av europeiska 

små och medelstora företag. I respektive åtta utvalda länder undersöktes 500 företag med 

syfte att utreda de bakomliggande faktorerna för ett företags kapitalstruktur samt om 

faktorerna var generella eller landspecifika. Genom att studera olika variablers korrelation 

med de långfristiga och kortfristiga skulderna visar de att orsaken bakom kapitalstruktur 

varierar till viss del mellan länderna men där vissa faktorer så som tillgångarnas beskaffenhet 

(andelen fasta tillgångar av de totala tillgångarna) har stor betydelse oavsett land. Företagens 

tillväxttakt visade sig däremot inte ha någon större betydelse för kapitalstrukturen. 

1.2 Problemdiskussion 
Som ovan visats är det tydligt att det finns en mängd skilda infallsvinklar, resultat och åsikter 

kring företags kapitalanskaffning och kapitalstruktur. Det går att maximera värdet på företaget 

genom maximal skuldsättning (Miller & Modiglianis, 1958) men till priset av försämrad 

möjlighet att hantera risk och osäkerhet (Myers, 1984). Det finns teoribildning som visar hur 
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företag bör prioritera finansieringskällor (Myers & Majluf, 1984) men empiriska studier som 

visar att företag inte alltid har tillgång till all typ av finansiering (Söderblom, 2012) samt att 

det finns fler företagsspecifika motiv och faktorer som teorin inte tar hänsyn till (Shyam & 

Sunders, 1999). 

 

Två av de mest undersökta faktorerna är branschtillhörighet och nationell kultur/tillhörighet 

men den eventuella påverkan dessa har är omdiskuterad då vissa forskare menar att företag i 

samma bransch och kultur bör har lika förutsättningar att förhålla sig till, medan andra hävdar 

det är det enskilda företaget och dess situation som är avgörande. Det står klart att resultaten 

och åsikterna angående branschtillhörighetens och övriga faktorers påverkan för företags 

kapitalstruktur är många och omstridda vilket skapar incitament att forska vidare i ämnet. 

 

Då tidigare studier endast inkludera ett fåtal, eller helt bortsett från, svenska företag (i sitt 

urval) finns klara incitament att göra en studie på svenska företag samt att inkludera en 

kulturell begreppsram för att infånga den eventuella nationella tillhörighetens påverkan. 

Sverige lämpar sig även för studier på kapitalstruktur då det dels är ett råvaru- och 

industritungt land som samtidigt har ett innovativt företagsklimat vilket är särskilt kapital- och 

investeringskrävande samt en liberal syn på risktagande. Tidigare undersökningar har visat att 

teoribildning angående företags kapitalstruktur gäller särskilt för små och medelstora företag. 

Noterade företag agerar även efter andra premisser än onoterade då de exponeras för externt 

och internationellt ägarkapital i större utsträckning vilket gör det särskilt intressant att studera 

små och medelstora företag. 

1.3 Frågeställning 

Vilka är de avgörande faktorerna för svenska små och medelstora företags kapitalstruktur? 

1.4 Syfte 
Denna studie önskar utreda vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen i små och 

medelstora svenska företag. Därtill vill uppsatsen särskilt utröna huruvida branschtillhörighet 

är en påverkande faktor för kapitalstrukturen i dessa svenska företag.  

1.5 Avgränsningar 
Studien har valt att utesluta noterade företag då dessa genom sin position på en öppen och 

global handelsplats automatiskt blir mer internationaliserade och inte i samma grad påverkade 

av nationella omständigheter. Noterade företag kandiderar och exponerar sig även för 

internationellt kapital och kapitalmarknader i större utsträckning än icke-noterade företag 

vilket påverkar möjliga finansieringsmöjligheter. 
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras historiskt betydande teorier för forskningen om kapitalstruktur 

samt kulturell forskning med fokus på risktagande och beslutsfattande. Slutligen presenteras 

en genomgång av samtida studier inom ämnet och en sammanfattande tabell av denna 

uppdelad på fokusområde och studerade variabler. 

  

2.1 Kapitalstruktur och finansieringsval  
Miller och Modigliani är två framstående forskare i ämnet kapitalstruktur, mest kända för sina 

verk proposition I (1958) och proposition II (1965). Deras första proposition utgavs 1958 och 

menade att ett företags värde är helt oberoende av valet av kapitalstruktur. Denna proposition 

fick de dock revidera i början av sextiotalet då den endast gäller i en situation där vinsten inte 

är beskattningsskyldig. I proposition II tar de istället hänsyn till skatt och presenterar 

sedermera att ett företags värde stiger med belåningsgraden om skatt existerar. Hänsyn tas 

eftersom räntor och avgifter på lån är avdragsgilla poster i balansräkningen, därmed sjunker 

den beskattningsskyldiga vinsten vilket innebär att mer kapital stannar i företaget då 

skattebeloppet som betalas blir lägre. Enligt Miller & Modigliani skall därför 

skuldsättningsgraden enligt teorin, allt annat lika, maximeras för att skapa högsta möjliga 

värde på företaget.  

  

En annan infallsvinkel på val av kapitalstruktur presenteras av de två forskarna Myers och 

Majluf (1984). De har i sin forskningsrapport “Corporate financing and investment decisions 

when firms have information the investors do not have” fokuserat på företags autonomi och 

kostnader istället för värde som Miller & Modigliani. I och med denna rapport lade de 

grunden till en av de mest omtalade och använda teorierna angående företags val och 

prioritering vid inhämtande av nytt kapital, nämligen The Pecking Order Theory – POT. Två 

utgångspunkter i denna teori är asymmetrisk information och moral hazard vilka är två 

centrala problem företag måste förhålla sig till vid kapitalanskaffning. Utifrån dessa 

utgångspunkter ämnar de förklara och rangordna de finansieringsmöjligheter ett företag har. I 

stora drag utgår modellen från att företaget bör välja internt genererade medel eller 

besparingar i första hand, därefter externt kapital i form av lån och i sista hand öka det egna 

kapitalet med hjälp av nyemissioner eller externa investerare. En av anledningarna till denna 

rangordning är asymmetrisk information, med vilket menas att ägare, management och 

ledning besitter mer information om företagets värde än externa intressenter, exempelvis 

investerare och banker. Teorin förutsätter att båda parter är medvetna om denna snedvridning 

av information, vilket leder till att externa parter kommer antas vara kritiska till den 

information som företaget delger. Denna medvetenhet och skepsis kommer därför vara 

problematisk för företaget vid införskaffande av nytt externt kapital (Myers & Majluf, 1984). 

Investerare och aktieägare vet att det föreligger risk att det pris som erbjuds inte är 

marknadsmässigt överensstämmande. Moral hazard ämnar beskriva den osäkerhet långivare 

står inför då de aldrig säkert kan veta att investeringen eller lånet kommer användas på ett 

ansvarsfullt sätt. Myers & Majluf motsätter sig därmed indirekt Miller & Modiglianis 

proposition II och resonerar utifrån ovan presenterad problematik med belåning att det finns 

fler aspekter att ta hänsyn till än värdeökning genom skatteavdrag.   

  

Ytterligare en utveckling utav Miller & Modiglianis proposition II är Trade-Off-teorin, 

grundad i en publikation av Myers (1984). Utöver de svårigheter i och med 

kostnadseffektivitet som POT tar upp avser Trade-Off att belysa den uppenbara risk för 

likviditetsproblem som marknads- och konjunkturfluktuationer kan leda till vid full belåning. 

Som namnet antyder innebär teorin kortfattat att man väger de positiva fördelarna en 



11 

 

skattesköld innebär mot nackdelarna med ökad belåning. Högre belåning innebär ökad risk då 

det lämnar ett mindre finansiellt spelrum att hantera ökade kostnader vid finansiell oro. Vid 

finansiell oro riskerar redan existerande kostnadsposter att stiga samt nya att uppkomma.  Det 

är dock omdiskuterat hur pass bra och generellt applicerbar denna teoriutveckling egentligen 

är, bland annat råder det frågetecken kring hur dessa kostnader skall värderas. Att det kan 

uppstå kostnader vid finansiell oro är självklart, men är de betydande till den grad att de är 

värda att göra avkall på möjligheterna till sänkt beskattningsbar vinst? Skatt är en för alla 

bolag starkt betydande post, fördelarna och möjligheterna att sänka denna är därför konstanta 

medan risken för finansiell oro och dess ekonomiska påverkan fluktuerar.  

  

Ur ett teoretiskt perspektiv måste alltså ett företags potentiella värde, kostnader, autonomi och 

risk för finansiell oro värderas och vägas mot varandra innan beslut fattas. Stewart Myers 

menar dock i sin artikel “Determinants of corporate borrowing” (1977) att företags, och 

särskilt små och medelstora företags, valmöjligheter vid kapitalanskaffning är begränsade och 

att det finns andra institutionella restriktioner som försvårar processen. I artikeln behandlas 

företags lånebeteende och tar upp aspekter som tillgångsstrukturens betydelse och vikten av 

positiva nuvärdesuppskattningar. Enligt Myers teori kommer företag som står inför finansiell 

oro minska sina investeringar och ha svårt att anskaffa nya lån trots att nya projekt beräknas 

leverera positiva nuvärden även på kort sikt. Det innebär enligt Myers att små och medelstora 

företag når ett belåningstak som hämmar fortsatt utveckling eller till och med bibehållen 

lönsamhetsnivå. För att bevilja ytterligare lån ställer bankerna krav på säkerheter, vilket oftast 

tar sig formen av fasta tillgångar. Vidare menar Myers att företag med potential att växa 

betraktas som riskfyllda och riskfyllda företag beviljas följaktligen mindre lån än icke 

riskfyllda företag.  

 

2.5 Sveriges kulturella klimat och dess inverkan på kapitalstrukturen 

Den holländska socialpsykologen och antropologen Geert Hofstede beskriver kultur som den 

kollektiva sinnesprogrammering som utmärker medlemmar i en grupp eller kategori av 

människor från andra. Ett sätt att förklara och förstå varför människor globalt agerar olika. Då 

alla människor är unika blir begreppet kultur relativt och kan därför endast användas 

jämförande, då kultur bygger på och existerar i och med denna unikhet (Hofstede, 2010). 

 

Geert Hofstedes studie grundas i data, utvärderingar gjorda av anställda, som insamlades av 

IBM mellan åren 1967 och 1973 i över 70 länder (www.geert-hofstede.com). De statistiska 

resultat som plockades fram ur denna data användes för att skapa fyra utmärkande kategorier 

som kom att bli Hofstedes ”dimensioner av nationell kultur”. Under senare år har ytterligare 

två kategorier lagts fram i samarbete med Hofstede, den femte med hjälp av Michael Harris 

Bond och den sjätte med hjälp av Michael Minkov. I denna studie kommer främst en av dessa 

sex att användas; Uncertainty Avoidance (UAI) som grundar sig i hur människor och 

samhället ser på framtiden och beskriver till vilken grad människor är bekväma och accepterar 

osäkerhet, risk och tvetydighet. Denna kategori beskriver även hur människor ser på, och 

acceptansen att bryta mot, lagar och regler. Ett lågt UAI tyder på en avslappnad attityd medan 

ett högt visar på intolerans mot oortodoxt beteende. Sverige rankas lågt på denna skala 

(29/100) vilket tyder på ett lågt behov att undvika risk och osäkerhet samt en avslappnad 

attityd mot regler, meriter och historik är viktigt och man förlitar sig istället på erfarenheter. 

Enligt Riddle (1992) har länder med lågt UAI en lägre riskaversion och borde därför värdera 

fördelarna med hög skuldsättning högre än de medföljande riskerna. I konservativa kulturer 

värdesätts harmoniska affärsrelationer högre än i liberala vilket leder till att företag i större 

utsträckning undviker risken för konkurs med hänsyn till dess påverkan på anställda, kunder 
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och partners (Titman, 1984). Även den sociala synen på konkurser är negativare i 

konservativa länder vilket också det leder till en starkare riskaversion och förväntas ha en 

lägre skuldsättningsgrad (Chui, 2001). Sverige har en liberal och innovativ kultur 

(www.geert-hofstede.com) vilket enligt ovanstående resonemang tyder på en högre förväntad 

skuldsättningsgrad. 

 

Studier som genomförts via Hofstedes dimensioner har visat att det kulturella klimatet är 

relativt stabilt och förändras långsamt. Sker kulturväxlingar tenderar dessa att ske i flera 

länder samtidigt, antingen globalt eller över större landsregioner. Länder förändras med 

varandra och bibehåller i regel sina relativa positioner sinsemellan på de olika 

skattningsskalorna (www.geert-hofstede.com). 

2.6 Företagslivscykeln 

Företagslivscykeln beskriver fem faser som ett företag passerar under sin livstid, från uppstart 

till eventuell nedläggning. Längden på dessa faser är för företag individuellt. Teorin bygger på 

Miller & Friesens studie ”A Longitudinal study of the corporate life cycle” (1984) som var 

den första omfattande longitudinella studien inom området, tidigare hade främst 

tvärsnittsstudier genomförts.  

 

Faserna grundas i variablerna situation, strategi, struktur samt beslutsmetod och beskriver hur 

företag förändras med sin mognadsgrad. De tidiga faserna uppstart och tillväxt består för 

företag dels i att komma igång med sin verksamhet, arbeta innovativt och skapa en livskraftig 

marknadsstrategi. Företag som befinner sig i dessa faser torde därför behöva nyttja en större 

andel skulder för att finansiera sin verksamhet, då dessa faser per definition innebär att 

produktion och eller försäljning ännu inte kommit igång. Ett yngre företag borde därför ha en 

högre total skuldsättningsgrad än äldre.   

 

Denna teori avser att användas vid analys av de oberoende variablerna ålder, tillväxt och 

storlek för att kunna utröna om det finns ett samband mellan dessa och företags 

skuldsättningsgrad samt andel kort- och långfristiga skulder, i förhållande till tillväxt och 

mognad. 

2.7 Studien “Determinants of the Capital Structures of European SME´s” 
2004 publicerades en forskningsartikel av Hutchinson, Hall & Michaelas som redogjorde för 

en omfattande Europeisk studie av kapitalstrukturen i små och medelstora företag i åtta 

länder. Studien består av 500 företag i respektive land och dessa analyseras med multipla 

regressioner för att avgöra vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen i företagen. De 

beroende variablerna, som representerar kapitalstrukturen, består av kortfristiga skulder och 

långfristiga skulder. De oberoende variablerna består av lönsamhet, tillväxt, storlek, 

tillgångarnas beskaffenhet samt ålder. Studiens deskriptiva resultat för de olika länderna visar 

följande: 

http://www.geert-hofstede.com/
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Tabell 1: Hutchinson et al. (2004) "Average Leverage Ratios Across Countries" 

 
Tabell 2: Hutchinson et al. (2004) “Determinants of Capital Structure Across Countries" 

 
 

Tabellerna visar även att faktorer som påverkar kapitalstrukturen varierar till viss del mellan 

länderna men där vissa faktorer så som tillgångarnas beskaffenhet har stor betydelse oavsett 

land. Företagens tillväxttakt visade sig däremot inte ha någon större betydelse för 

kapitalstrukturen. 

2.8 Aktuellt forskningsläge  

De senaste årens forskning kring avgörande faktorer för företags kapitalstruktur har i många 

fall fokuserat på nationella, regionala och kulturella faktorer som förklaringsmodell. 

Forskningen har studerat nationer utifrån legala system, kulturella index likt Hofstede, 

finansiella system och så vidare. Det råder dock skilda meningar om hur nationella eller 

regionala skillnader i kultur och institutioner påverkar kapitalstrukturen i företag. Bancel et al. 

(2004) visade i sin studie att både legala system och kulturella skillnader påverkade kostnaden 

för kapital och därigenom kapitalstrukturen i de studerade företagen. En av de slutsatser 

studien gjorde var att det är skillnader mellan länder och att Skandinaviska länder skiljer sig 

än mer mot resterande länder i studien. De två forskarna Rajan och Zingales (1995) 

undersökte frågan om kapitalstruktur i G-7-länderna och kunde däremot påvisa motsatsen, att 

likheter länder emellan var starkare än tidigare trott. De skillnader som påvisades kunde inte 

härledas till institutionella olikheter.  
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Det finns även meningsskillnader huruvida det går att härleda kapitalstruktur till 

branschtillhörighet eller inte.  Sekely & Collins publicerade (1988) en studie på 677 stycken 

företag i 9 olika branscher i 23 länder och kunde som Bancel et al. (2004) påvisa att det fanns 

skillnader kopplat till nationer och regioner men dock inte till bransch. Vidare fann de tydliga 

indikationer på att kulturellt klimat har en betydande inverkan på företags finansiella struktur. 

En förklaring till detta är enligt dem att företag idag ofta tenderar att vara 

branschöverskridande och därför gör det problematiskt att möjliggöra en tydlig gränsdragning 

branscher sinsemellan.  

 

Antoniou et al. (2008) jämför olika typer av kapitalmarknader och dess påverkan på 

kapitalstrukturen. Med en indelning av länder med marknadsorienterad kapitalmarknad 

(Storbritannien och USA) och bank-orienterade marknader (Frankrike, Tyskland och Japan) 

undersöker de hur marknadstypen påverkar kapitalstrukturen. Antoniou et al. framhåller  att 

det är mycket mer än marknadstypen som är avgörande i kapitalstruktursvalet. Hela den 

ekonomiska omgivningen med skattesystem, institutioner och relationer till kreditgivare är av 

stor vikt för att analysera fenomenet. Vidare framkommer  att belåningsgraden i företagen är 

positivt korrelerad med andelen fasta tillgångar samt med storleken på företaget. Däremot 

minskar belåningsgraden med ökad avkastning och tillväxtmöjligheter. Även Psillaki & 

Daskalakis (2009) och Feidakisa & Rovolis (2007) undersökte företags storlek och dess 

inverkan på kapitalstruktur och kunde visa på ett positivt signifikant samband dem emellan, 

däremot kunde inte ett samband mellan kapitalstruktur och tillväxt påvisas. Psillaki & 

Daskalakis visade även att den totala skuldsättningsgraden minskar vid ökad andel fasta 

tillgångar. Psillaki & Daskalakis inkluderade i sin undersökning fyra europeiska länder; 

Grekland, Frankrike, Italien och Portugal. I förhållande till Hutchinson et al. (2004) var den 

totala skuldsättningsgraden i Italien och Portugal på likadana nivåer trots att Hutchinsons data 

insamlades 1994 och Psillaki & Daskalakis data insamlades 2003. 

 
Tabell 3: Psillaki & Daskalakis (2003) Descriptive Statistics 
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Nedan följer en översikt av samtida forskning om avgörande faktorer för företags 

kapitalstruktur. Tabellen redogör för studiernas publiceringsår, fokus, samt de studerade 

beroende och oberoende variablerna. 

 
Tabell 4: Sammanställning av tidigare forskning 

Författare, år Fokus Beroende variabel Oberoende variabel 

Antoniou et.al, 
2008 

Kultur/Institutionell Bokförda 
skuldsättningsgraden, 
Marknadsmässiga 
skuldsättningsgraden 

Aktiepris, Lönsamhet, Storlek, 
Tillgångarnas beskaffenhet, 
Tillväxt 

Bancel & 
Mittoo, 2004 

Kultur/Nationalitet Långfristiga skulder/EK Bransch. Företagsvärde (P/E), 
Omsättning,  

Bhaird & 
Lucey, 2010 

Bransch Långfristiga skulder/EK+S Omsättning, Storlek, 
Tillgångarnas beskaffenhet 
Ålder, Ägarstruktur 

Feidakisa & 
Rovolis, 2007 

Bransch Långfristiga skulder + 
Kortfristiga skulder 

Lönsamhet, Omsättning, 
Storlek. Tillgångarnas 
beskaffenhet, 
Tillväxtmöjligheter 

Ferri & Jones, 
1979 

Bransch Totala skulder/EK+S Omsättning, Storlek, Tillgångar 

Hutchinson 
et.al, 2004 

Kultur/Nationalitet Kortfristiga skulder/Totala 
tillgångar, Långfristiga 
skulder/Totala tillgångar 

Lönsamhet, Tillgångarnas 
beskaffenhet, Tillväxt, Ålder 

Psillaki & 
Daskalakis, 
2009 

Bransch, 
Kultur/Nationalitet 

Totala skulder/Totala 
tillgångar 

Land, Lönsamhet, Risk, Storlek, 
Tillgångarnas beskaffenhet, 
Tillväxt 

Sekely & 
Collins, 1988 

Kultur/Nationalitet Totala skulder/Totala 
tillgångar 

Kvalitativa variabler för kultur, 
Storlek 

Talberg et al., 
2008 

Bransch Långfristiga skulder/EK+S Lönsamhet, Storlek, Tillgångar, 
Ålder 

Tabellen redogör för författare och utgivningsår, fokusområde, beroende variabler samt 

oberoende variabler i forskningen. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs för de metodologiska val som gjorts. Val av verktyg, studieobjekt, 

insamling av data, analysmetod och variabler redovisas samt granskas slutligen i metodkritik 

med avseende på studiens validitet och tillförlitlighet. 

3.1 Motivering till val av metod 
Med en deduktiv ansats formulerades forskningsfråga och syfte utifrån tidigare forskning och 

teorier, och med målet att besvara dessa föll valet på en kvantitativ metod. För att kunna 

generalisera och generera jämförbara resultat med tidigare studier ansågs bredden och 

omfånget av studien som viktigt. Därför bestämdes att uppsatsen skulle bestå av en 

tvärsnittsdesign istället för en longitudinell studie och vara kvantitativ istället för kvalitativ. 

De valda metoderna resulterar i en studie av deskriptiv karaktär. Denna studie har inspirerats 

av den design som Hutchinson et.al (2004) använde sig av så till vida att även denna 

undersökning studerar små och medelstora företag samt använder sig av liknande variabler 

och analysverktyg. Dock inkluderar denna studie även variabler som avser besvara kopplingar 

mellan bransch och kapitalstruktur.  

3.2 Val av studieobjekt 
Urvalet för undersökningen har utförts i tre steg: 

3.2.1 Definiera små och medelstora företag 

Uppsatsen antar en justerad version av EUs (2003) rekommenderade kategorisering av 

företag. Enligt rekommendationerna klassas företag enligt följande: 
Figur 1: EU-klassificering av små och medelstora företag 

 
Källa: European Commission ”The new SME definition user guide and model declaration”, 

(2005) 

I denna studie är premisserna dock något justerade för att dels ge jämförbara resultat med 

Hutchinson et.al (2004) och dels för att ge studien en högre validitet. De värdena som använts 

för att definiera populationen är företag som har mellan 0-200 anställda samt omsätter mellan 

20 MSEK och 500 MSEK. Orsaken till den justerade gränsen för anställda är att antalet 

anställda inte är skyldigt att anges enligt lag, till skillnad från övrig data i undersökningen har 

den inte granskats. Den övre gränsen på 200 anställda är samma gräns som användes i 

Hutchinson et.al. (2004). Beloppsgränserna är desamma som EUs rekommendationer. 
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3.2.2 Sökmetod i Orbis 

Med definitionen av företagen klar genomfördes en sökning i Orbis databas som är en databas 

med information om över 30 miljoner bolag i Europa, information om Sverige är i huvudsak 

baserad på uppgifter från Upplysningscentralen (UC) som i sin tur får sin information från 

företagens årsredovisningar. De aktuella åren för insamlad data är 2012 och 2009 (Omsättning 

år -3). För att begränsa sökningen till den information som behövdes om de företag 

undersökningen ämnar studera ställdes följande villkor: 

 

 Sverige och svenska företag 

 Antal anställda 1-200 

 Bolagsform - Private limited liability company 

 Aktiva företag 

 Omsättning: 20-500 miljoner SEK 

 Omsättning - Alla företag med känt värde år 0 och minus 3 

 Totala tillgångar - Alla företag med känt värde senaste året 

 P/L (EBIT) - Alla företag med känt värde senaste året 

 Fixed assets (fasta tillgångar) - Alla företag med känt värde senaste året 

 Shareholders funds (EK) - Alla företag med känt värde senaste året 

 Long termed dept (långfristiga skulder) - Alla företag med känt värde senaste året 

 Current liabilities (kortfristiga skulder) - Alla företag med känt värde senaste året 

 Branschtillhörighet - Alla företag med registrerad NACE Rev. 2 

 

Totalt gav detta en träfflista på 24875 företag som exporterades till Excel-format. 

3.2.3 Bortfall 

I analysen av exporten upptäcktes att 16 av företagen hade ett kraftigt negativt eget kapital 

vilket gjorde att beräkningar av total skuldsättningsgrad och kapitalstruktur inte lämpade sig. 

Totalt antal företag ingående i studien är därför 24859 stycken. 

3.3 Variabler och analysmetod 
Enligt Denscombe (2009) används variabler eller orsaksfaktorer för att möjliggöra för 

forskarna att se vilka faktorer som inverkar på experimentet. För att fastställa orsak och 

verkan i ett experiment ska variablerna delas in i beroende och oberoende variabler där de 

beroende variablerna förväntas påverkas av de oberoende. För att besvara studiens 

frågeställning använder sig denna studie av de sju variabler som Hutchinson et.al (2004) 

använde sig av; kortfristiga skulder, långfristiga skulder, lönsamhet, tillväxt, tillgångarnas 

beskaffenhet, storlek och ålder på företag. Därtill inkluderar denna undersökning variabeln 

branschtillhörighet. 

 

3.3.1 Beroende variabler 

Som "Tabell 4: Sammanställning av tidigare forskning" visar har forskningen använt sig av 

flera olika mått på både de beroende och oberoende variablerna. I denna undersökning 

kommer kapitalstrukturen att avgöras av tre oberoende variabler; kortfristiga skulder, 

långfristiga skulder samt totala skulder. Genom att använda tre variabler för att representera 

kapitalstrukturen i företagen fångar studien tre olika aspekter av kapitalstrukturens teoretiska 

kopplingar. 
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De kortfristiga skulderna utgörs av de bokförda värdena “Current liabilities” (kortfristiga 

skulder) delat på de det bokförda värdet av de totala tillgångarna.”Current liabilities” 

innefattar checkkrediter, kortfristiga lån, samt kortfristiga skulder. Denna studie följer därmed 

Hutchinson et al. (2004), Psillaki & Daskalakis (2009) m.fl. val av beräkning för de 

kortfristiga skulderna. Andra studier har använt kortfristiga skulder genom eget kapital för att 

beräkna de kortfristiga skulderna. Ett sådant tillvägagångssätt för denna studie var inte 

fördelaktig då data för det egna kapitalet inte fanns tillgänglig för samtliga företag i urvalet. 

Därtill blir resultaten av studien inte i lika hög grad jämförbara med Hutchinson et.al’s 

resultat. 

 

De långfristiga skulderna utgörs av den bokförda posten “Long term debt” (långfristiga 

skulder) delat på det bokförda värdet av de totala tillgångarna. Liksom för kortfristiga skulder 

lämpade sig beräkningar med eget kapital inte lika väl varav valet föll på samma typ av 

beräkning som Hutchinson et al. 

 

Skuldsättningsgraden utgörs av både de kortfristiga och långfristiga skulderna delat på det 

bokförda värdet för de totala tillgångarna. Orsaken till detta val av mått är detsamma som i 

valen av kortfristiga samt långfristiga skulder.  

 

I Svensk kultur är risk något accepterat som inte aktivt undviks (hofsteede.com). Jämfört med 

Hutchinson et.al´s (2004) resultat över övriga europeiska länder borde därför Svenska företag 

ha en högre total skuldsättningsgrad både enligt Miller & Modiglianis proposition två (1965) 

och Myers trade-off teori (1984). Detta beroende på att de kostnadsmässiga fördelarna borde 

värderas högre än risken och rädslan för finansiell oro och eventuell konkurs. 

3.3.2 Oberoende variabler 

Även vad gäller de oberoende variablerna har olika studier valt olika mått. Denna studie har i 

allmänhet baserat sina val beroende på den information som funnits tillgänglig och de 

variabler som ansetts relevanta för studien. De oberoende variabler som används är; 

lönsamhet, tillväxt, tillgångarnas beskaffenhet, storlek, ålder och branschtillhörighet  

 

Lönsamheten kan beräknas på en mängd olika vis, vanliga mått är “Return on Equity” och 

“Return on Assets”. I denna studie baseras lönsamheten på det bokförda värdet EBIT 

(“Earnings before interest and taxes”) delat på den totala omsättningen. Orsaken till detta val 

är att göra studiens resultat jämförbart med Hutchinson et.al (2004) som baserat lönsamheten 

variabel på samma sätt. Företag med högre lönsamhet förväntas enligt POT (Myers, 1984) att 

ha en lägre andel skulder än företag med låg lönsamhet. Det innebär att lönsamhet förväntas 

korrelera negativt med samtliga tre beroende variabler, kortfristiga och långfristiga skulder 

samt totala skuldsättningsgraden. 

 

Tillväxt beräknas i denna studie genom förändringen i omsättning från år 2009 till år 2012. 

Andra sätt att mäta tillväxt är exempelvis förändring med avseende på totala tillgångar, 

marknadsvärde eller antal anställda. Då denna studie behandlar vitt skilda branscher betraktas 

marknadsvärde och tillgångar som sämre mått än omsättning då branschspecifika egenskaper 

inte avspeglas i lika stor utsträckning som ovan nämnda värden. Företag med hög tillväxt är 

enligt Talberg et al. (2008) i större behov av finansiering i form av skulder, därmed borde 

skulder öka i takt med tillväxten. Enligt POT däremot kan en hög tillväxttakt göra att företag 

tar större risker och därmed öka graden av moral hazard, vilket då skulle innebära att 

skulderna sjunker i takt med tillväxten.   
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Tillgångarnas beskaffenhet beräknas genom det bokförda värdet för fasta tillgångar delat på 

de totala tillgångarna (Fixed assets/Total assets). Denna definition av tillgångarnas 

beskaffenhet är den allmänt vedertagna i tidigare forskning samt det mest överskådliga sättet 

att synliggöra förhållandet mellan fasta och immateriella tillgångar. Fasta tillgångar borde 

enligt teorin om asymmetrisk information (POT och trade-off) korrelera positivt med de 

långfristiga skulderna och den totala skuldsättningsgraden. Tidigare studier (Antoniou et al. 

2008) påvisar ett sådant samband. Däremot visade Psillaki & Daskalakis (2009) ett negativt 

samband mellan andelen fasta tillgångar och den totala skuldsättningsgraden. 

 

Storleken på företaget kan liksom lönsamheten mätas på flera vis. I tidigare forskning har 

exempelvis omsättning och marknadsvärde använts som definition av storlek. I denna 

undersökning utgörs storleken på företaget av de totala tillgångarna. Då omsättningen är 

begränsad i urvalet till att maximalt uppgå till 500 Mkr och marknadsvärdet för företaget inte 

är tillgängligt då det rör sig om icke-noterade bolag ansågs de totala tillgångarna vara det 

bästa måttet. Ett större företag förväntas ha kommit längre i sin mognadsutveckling, därav 

torde risken för konkurs vara lägre och behovet av investeringar högre. Det ger att ett företags 

storlek, enligt Myers trade-off (1984), förväntas korrelera positivt med andelen långfristiga 

skulder. Därtill förväntas ett större företag ha större möjligheter att ackumulera eget kapital 

och enligt POT bör därför den totala skuldsättningsgraden sjunka, det vill säga storleken på 

företaget korrelerar negativt med total skuldsättningsgrad. 

 

Åldern på företaget utgörs av det antal år som förflutit sedan företagets grundande. Andra sätt 

att mäta ålder i tidigare forskning förkommer ej. Ålderns påverkande faktor borde avta med 

tiden då tidigare forskning så som Landström (2001) pekar på att det framför allt är under 

företagets första år utan “track-record” som svårigheter med finansiering uppstår. Åldern på 

företagen representerar mognadsfaserna för företagen enligt företagslivscykeln. Enligt 

företagslivscykeln förväntas ett företag i en tidig mognadsfas inte kunna generera eget kapital 

samtidigt som verksamheten kräver just detta. Det innebär att långfristiga skulder förväntas 

korrelera negativt med åldern på företaget samtidigt som kortfristiga skulder förväntas 

korrelera positivt.  

 

Branschtillhörigheten klassificeras normalt sett genom standarder. Den rådande 

standardiseringen i Sverige är SNI-koder som motsvaras av samma koder i den Europeiska 

standarden NACE. Denna uppsats utgår från NACE-klassificeringen och varje observerat 

företag i studien mäts på sin primära NACE-kod. Enligt Ferri & Jones (1979) och Bhaird & 

Lucey (2010) borde branschtillhörighet ha en påtaglig inverkan på företagets 

skuldsättningsgrad, däremot menar Myers (1984) att branschpåverkan är knapp och att 

företagsspecifika egenskaper är avgörande. 

 

3.3.3 Definition och av variabler 

 Variablerna som behandlar de kortfristiga skulderna, och de långfristiga skulderna 

betraktas som beroende variabler. 

 De kortfristiga skulderna består av de bokförda posterna under “Current liabilities” 

(kortfristiga skulder). Dessa består av checkkrediter (Creditors), kortfristiga lån 

(Loans) och andra kortfristiga skulder (Other current liabilities).  

 De långfristiga skulderna består av den bokförda posten “Long term debt” (långfristiga 

skulder). 

 Skuldsättningsgrad består av de kortfristiga skulderna plus de långfristiga skulderna 
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De beroende variablerna beräknas om till en andelssumma av de totala tillgångarna på 

följande vis:  

                       
                                      

                                   
 

 

                       
                                      

                                   
 

 

                   

  
                                                             

                                   
 

 

Genom beräkning av skulder i andelar av de totala tillgångarna spelar inte företagets storlek 

någon roll i beräkningar som inte har med just storlek på företaget att göra. 

 

Variablerna som behandlar lönsamhet, tillväxt, tillgångarnas beskaffenhet, storlek, ålder och 

branschtillhörighet beräknas som oberoende variabler. 

 

 Lönsamhet utgörs av det bokförda värdet “P/L EBIT” som skrivs i procent.  

 Tillväxt beräknas genom förändringen i omsättning från år 2009 till 2012 i procent. 

 Tillgångarnas beskaffenhet beräknas genom andelen fasta tillgångar av de totala 

tillgångarna. 
              

              
 

 Storleken på företaget utgörs av det bokförda värdet för de totala tillgångarna 

 Ålder på företaget utgörs av det angivna värdet för företagets grundande där år 2009 är 

lika med år 0, år 2008 år 1 och så vidare. 

 Branschtillhörighet utgörs av NACE-koder på fyra siffor där varje värde representerar 

en bransch. I beräkningarna har fem olika NACE-koder valts ut för att representera 

fyra olika branscher och resterande NACE-koder utgör base-line i regressionen. De 

fyra branscherna utgörs av de branschkoder som hade högst frekvenser i urvalet, dock 

har branscherna 7022 och 7112 slagits ihop då båda är konsultföretag. 

 

3.4 Beräkningar 
Samtliga beräkningar är utförda i IBM SPSS Statistics. För att beräkna ålder har 

grundandeåret kodats om till reverserad talföljd och branschtillhörigheten har kodats om till 

fyra olika dummy-variabler. För skattningar och beräkningar har analysverktygen 

“Descriptive statistics” samt “Linear Regression” använts.  

3.4.1 Multipel regression 

För att avgöra de oberoende variablernas påverkan på de beroende variablerna användes 

multipel regressionsanalys. Var och en av de tre beroende variablerna beräknades mot 

samtliga oberoende variabler utom bransch enligt följande: 
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3.4.2 Dummy-variabler 

Dummy-variabler används för att använda bivariata variabler i statistiska beräkningar. En 

dummy-variabel kan endast anta värdet 1 eller 0. Genom användandet av dummy-variabel för 

bransch kan denna undersökning studera effekterna av olika branschers påverkan på de 

oberoende variablerna. 

 

Formeln för beräkning av dummy-variabler är likt den multipla regressionen men med   som 

multipliceras med    som antar värdet 1 eller 0. 

 
                                                                               

              

3.5 Metodkritik 

3.5.1 Validitet 

Validitet handlar enligt Denscombe (2009, s. 425) om "i vilken utsträckning forskningsdata 

och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och träffsäkra". Vad gäller denna 

studies val av metod och variabler är det vissa delar som bör diskuteras. Metodvalet är till 

stora delar lämpligt för att mäta variablernas påverkan på kapitalstrukturen men för 

variablerna så som branschtillhörighet och ålder hade alternativa metoder möjligtvis lämpat 

sig bättre. Kvantifierbara begrepp så som tillväxt kan som tidigare nämnts mätas med flera 

olika typer av data, men metodiken förblir densamma, bransch däremot är inte ett 

kvantifierbart mått och blir således mer svårfångat. Branschbenämningen görs av företagen 

själva och de har möjlighet att ange fler än en branschkod, denna uppsats har utgått från den 

huvudsakliga branschkoden och bortsett från de övriga varför vald metod inte fångar hela 

bilden av begreppet bransch. För att fånga hela begreppet bransch för respektive företag hade 

exempelvis en fallstudie varit att föredra men hade i detta fall inte gett möjlighet att placera 

forskningen i relation till tidigare studier på europeiska nationer. Vidare menar denna uppsats 

att mäta ålder på företag och därigenom analysera företagen utifrån teorin om företagets 

livscykel. Då livscykelteorin inte utgår från årtal utan snarare mognadsgrad på företaget blir 

ålder sedan företagets grundande en mycket förenklad bild av mognadsgraden. Även för 

denna variabel hade andra metoder lämpat sig bättre men inte gett samma överskådliga och 

jämförbara resultat för studien. 

3.5.2 Insamling och förhållningssätt till datan 

Samtlig data i denna studie har inhämtats från Orbis databas och är därmed att betrakta som 

offentlig statistik. Denscombe (2009) menar att offentlig statistik i allmänhet betraktas som 

objektiva och faktabaserade men påpekar även vikten av att säkerställa samtliga skriftliga 

källors validitet. För att göra detta föreslår Denscombe en utvärderingsprocess i fyra steg som 

tar hänsyn till dokumentens autenticitet, trovärdighet, representativitet samt innebörd. För 

denna studie är det snarast trovärdigheten i statistiken som kan ifrågasättas. Denscombe höjer 

ett varningens finger för statistik som produceras där skaparen har ett egenintresse. 

Egenintresse innebär i detta fall att samtliga företags redovisningar kan ha utsatts för 

manipulation och att siffrorna för exempelvis omsättning inte ger en fullständigt representativ 

bild av verkligheten. För att hantera detta har studien valt att basera måttet på tillväxt på en 

treårsperiod och genom detta minskar genomslaget för manipulerade tillväxttal och 

extremvärden. 
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Då denna studie baserar sin data på onoterade företag är det rimligtvis så att kontrollen av de 

enskilda företagen i studien inte är lika stor som kontrollen av noterade företag. Dock gör 

urvalet att samtliga företag faller inom ramen för revisionskrav och har därav till viss del 

genomgått extensiv granskning 

 

3.5.3 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är enligt Denscombe (2009) ett begrepp för att illustrera 

forskningsinstrumentens exakthet. Denna uppsats har stärkt sin tillförlitlighet och 

replikerbarhet genom en exakt redogörelse för urval, sökmetod, bortfallsredogörelse, 

definition av variabler samt angivit de instrument som använts för den statistiska analysen. 

Källan för insamlad data (Orbis) är dessutom redovisad och då detta är en öppen databas ökar 

replikerbarheten ytterligare. 
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4. Resultat 

Datan som samlats in i enlighet med uppsatsens syfte och metod presenteras här nedan i form 

av tabeller och förklarande texter. Först sker en genomgång av de resultat som uppmätts utan 

bransch-variabel i beaktande, därefter redovisas regressionsanalyser med de fyra olika 

branschvariablerna inkluderade. Under denna rubrik kommer endast siffror med relevans för 

studiens analys att presenteras. 

4.1 Deskriptiv statistik 
Vid sammanställning av samtliga 24 859 företag i urvalet ges följande värden för var och en 

av de beroende och oberoende variablerna: 
 

Tabell 5: Deskriptiv statistik över samtliga variabler förutom bransch 

 Minimum Maximum Medelvärde Std.avvikelse 

Kortfristiga skulder % ,00 528,33 46,9198 25,29 

Långfristiga skulder % ,00 98,68 10,8778 18,03 

Tillg. Beskaffenhet % ,00 100,00 27,4320 26,94 

Lönsamhet % -1 237,79 99,02 5,0013 15,39 

Tillväxt över 3 år % -61,24 499,64 38,3843 70,97 

Skuldsättningsgrad % ,00 1 135,80 57,8357 25,94 

Storlek; TKr, tot.tillg. 36 19 953 244 80 399,76 391 861,45 

Företagets ålder 1897 2010 1 989,19 17,17 

Illustrerar deskriptiv statistik för hela datamaterialet med avseende på medelvärde, 
standardavvikelse samt minsta och största observation. 

Den totala skuldsättningsgraden antar ett medelvärde på nästan 58 procent av de fasta 

tillgångarna, och av dessa utgör cirka 47 procent kortfristiga skulder och cirka 11 procent 

långfristiga skulder. Dock har både de kortfristiga och långfristiga skulderna stora 

standardavvikelser. Tillväxten över de senaste tre åren kan betraktas som hög, dryga 38 

procent, vilket ger en genomsnittlig tillväxt på 11,44 procent per år under perioden.  

4.2 Multipel regression 

För att utröna om de olika variablerna påverkar företagens skuldsättningsgrad och 

kapitalstruktur har en multipel regression genomförts för de tre oberoende variablerna; 

kortfristiga skulder, långfristiga skulder samt total skuldsättningsgrad. I respektive regression 

är tillgångarnas beskaffenhet, lönsamheten, tillväxten, storleken på totala tillgångarna samt 

företagets ålder oberoende variabler. Samtliga företag i studien är inkluderade i dessa 

regressionsanalyser. 
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4.2.1 Skuldsättningsgraden 

Skuldsättningsgraden används som beroende variabel i en multipel regression med samtliga 

oberoende variabler förutom bransch som kontrollvariabler. 
Tabell 6: Multipel regression, total skuldsättningsgrad 

 B Std.avvikelse Std. beta Sig. 

(Konstant) 61,827 ,331  ,000 

Tillväxt % ,026 ,002 ,072 ,000 

Tillg. beskaffenhet % ,014 ,006 ,014 ,030 

Lönsamhet % -,268 ,011 -,153 ,000 

Storlek; totala tillg. -2,318E-006 ,000 -,035 ,000 

Företagets ålder ,177 ,010 ,117 ,000 

Justerat R² = ,045 
F = 228,468 
Signifikans = ,000 

Illustrerar resultatet av den multipla regressionen med den totala skuldsättningsgraden som 
beroende variabel. Kolumnerna redovisar i ordningsföljd för B = Beta, Std.avvikelse = 
Standardavvikelse, Std. beta = Standardiserad beta samt Sig. =  Signifikans 

För den beroende variabeln total skuldsättningsgrad blir förklaringsvärdet i regressionen 

mycket lågt då R² = 0,045 och fångar mycket lite av den totala variationen i 

skuldsättningsgraden. Vid närmare granskning av de enskilda oberoende variablerna är 

samtliga variabler signifikanta på 3%-nivå. Variablerna för tillväxt, tillgångarnas beskaffenhet 

och företagets ålder har en positiv påverkan på den totala skuldsättningsgraden och 

variablerna för lönsamhet och företagets storlek har en negativ påverkan. 

4.2.2 Kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder används som beroende variabel i en multipel regression med samtliga 

oberoende variabler förutom bransch som kontrollvariabler. 

 
Tabell 7:Multipel regression, kortfristiga skulder 

 B Std.avvikelse Std. beta Sig. 

(Konstant) 60,588 ,291  ,000 

Tillväxt % ,028 ,002 ,080 ,000 

Tillg. beskaffenhet % -,363 ,006 -,388 ,000 

Lönsamhet % -,275 ,010 -,162 ,000 

Storlek; totala tillg. -2,735E-006 ,000 -,042 ,000 

Företagets ålder -,148 ,009 -,101 ,000 

Justerat R² = ,222 
F = 1377,539 
Signifikans = ,000 

Illustrerar resultatet av den multipla regressionen med kortfristiga skulder som beroende variabel. 
Kolumnerna redovisar i ordningsföljd för B = Beta, Std.avvikelse = Standardavvikelse, Std. beta = 
Standardiserad beta samt Sig. =  Signifikans 

Resultatet av regressionen ger ett justerat R² på 0,222, det innebär att de oberoende 

variablerna i undersökningen endast kan förklara drygt 20 procent av variationen i 

regressionen. Av de enskilda variablerna är tillgångarnas beskaffenhet den variabel som har 

högst påverkan på andelen kortfristiga skulder, då standardiserat beta för tillgångarnas 

beskaffenhet är -0,388. Det innebär att de kortfristiga skulderna minskar med drygt en 

tredjedels procent för varje procent som de fasta tillgångarna ökar. Förutom tillgångarnas 
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beskaffenhet påverkar företagets lönsamhet de kortfristiga skulderna negativt med ett 

standardiserat beta på -0,162. Samtliga variabler är signifikanta. 

4.2.3 Långfristiga skulder 

Långfristiga skulder används som beroende variabel i en multipel regression med samtliga 

oberoende variabler förutom bransch som kontrollvariabler. 
Tabell 8: Multipel regression, långfristiga skulder 

 B Std.avvikelse Std. beta Sig. 

(Konstant) 1,153 ,196  ,000 

Tillväxt % -,002 ,001 -,006 ,240 

Tillg. Beskaffenhet % ,377 ,004 ,561 ,000 

Lönsamhet % ,008 ,007 ,006 ,230 

Storlek; totala tillg. 4,349E-007 ,000 ,009 ,088 

Företagets ålder -,027 ,006 ,026 ,000 

Justerat R² = ,315 
F = 2220,918 
Signifikans = ,000 

Illustrerar resultatet av den multipla regressionen med långfristiga skulder som beroende variabel. 
Kolumnerna redovisar i ordningsföljd för B = Beta, Std.avvikelse = Standardavvikelse, Std. beta = 
Standardiserad beta samt Sig. =  Signifikans 

Resultatet av regressionen ger ett justerat R² på 0,315 vilket innebär att de oberoende 

variablerna i undersökningen har en högre påverkan för de långfristiga skulderna än för de 

kortfristiga. Även i detta fall är tillgångarnas beskaffenhet den variabel som har högst 

påverkan med ett standardiserat betavärde på 0,561, men till skillnad från kortfristiga skulder 

har tillväxt och lönsamhet ingen signifikans. Företagets ålder har betydligt lägre påverkan på 

de långfristiga skulderna än på de kortfristiga (0,026). 

4.3 Branschanalys 
Branschanalysen består likt den första delen av resultatet av en multipel regression för var och 

en av de beroende variablerna. I dessa regressioner tillförs fyra dummy-variabler för 

branschtillhörighet för följande branscher: 

 
Tabell 9: Frekvenser för utvalda branscher 

Bransch Antal Procent 

4120 - Byggbolag 718 18,9 

4711 - Detaljhandel 1035 27,3 

6820 - Fastighetsbolag 920 24,2 

7022 + 7112 - Konsulter 1122 29,5 

Total 3795 100,0 

Tabellen redogör för branschkod (NACE) samt antal företag i absoluta tal och procent. 

 

Base-line i branschanalysen är samtliga övriga branscher i studien förutom de utvalda 

branscherna som redovisas ovan, det innebär att base-line utgörs av 21 064 företag i olika 

branscher.  

Då valet av branscherna har skett på grundval av antal observationer är det intressant att 

studera hur variablerna för dessa branscher förhåller sig mot samtliga observationer.  
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Tabell 10: Deskriptiv statistik för utvalda branscher 

 Minimum Maximum Medelvärde Std.avvikelse 

Skuldsättningsgrad % ,06 197,28 59,5063 24,02217 

Kortfristiga skulder % ,06 172,80 43,8980 26,29635 

Långfristiga skulder % -26,88 96,02 15,6083 25,82377 

Tillväxt % -94,56 496,63 35,2227 70,24503 

Tillg. Beskaffenhet % ,00 99,98 36,6830 33,02040 

Lönsamhet % -302,17 99,02 7,4530 16,23801 

Storlek; TKr, tot.tillg. 36 14 851 613 152 047,06 492 024,302 

Etableringsår 1897 2010 1 990,76 16,996 

Deskriptiv statistik för variablerna i de utvalda branscherna 4120, 4711, 6820, 7022 samt 

7112. 

 

Generellt sett är medelvärdena något högre i de utvalda branscherna där långfristiga skulder är 

nästan 50% högre men där den totala skuldsättningsgraden och de kortfristiga skulderna är i 

paritet med medelvärdet för hela urvalet. Andelen fasta tillgångar i de utvalda branscherna är 

även den högre än snittet för hela urvalet liksom de totala tillgångarna som är nästan dubbelt 

så stora.  

4.3.1 Regression med dummy-variabler - total skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden används som beroende variabel i en multipel regression med samtliga 

oberoende variabler som kontrollvariabler.  

 
Tabell 11: Multipel regression, bransch - total skuldsättningsgrad 

 B Std.avvikelse beta Sig. 

(Konstant) 62,231 ,343  ,000 

Tillväxt % ,026 ,002 ,071 ,000 

Tillg. Beskaffenhet % -,006 ,007 -,006 ,403 

Lönsamhet % -,291 ,011 -,166 ,000 

Storlek; totala tillg. -3,178E-006 ,000 -,048 ,000 

Företagets ålder -,183 ,010 -,121 ,000 

Dummy 4120 6,195 ,968 ,040 ,000 

Dummy 4711 -3,889 ,812 -,030 ,000 

Dummy 7022+7112 ,895 ,792 ,007 ,259 

Dummy 6820 10,986 ,947 ,080 ,000 

Justerat R² = ,053 
F = 150,954 
Signifikans = ,000 

Illustrerar resultatet av den multipla regression med dummy-variabler för bransch och med total 
skuldsättningsgrad som beroende variabel. Kolumnerna redovisar i ordningsföljd för B = Beta, 
Std.avvikelse = Standardavvikelse, beta = Standardiserad beta samt Sig. = Signifikans 

Det justerade R²-värdet för regressionen med dummy-variabler blir marginellt högre (0,045 

till 0,053) än för regressionen utan dummy-variabler. Det innebär att förklaringsvärdet i 

regressionen ökat något. Samtliga branschvariabler är signifikanta förutom konsultbranschen 

(7022+7112). Fastighetsbranschen och byggbranschen har en positiv påverkan på 

skuldsättningsgraden och detaljhandeln har en negativ påverkan. 
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4.3.2 Regression med dummy-variabler - kortfristiga skulder 

Kortfristiga skulder används som beroende variabel i en multipel regression med samtliga 

oberoende variabler som kontrollvariabler.  
Tabell 12: Multipel regression, bransch - kortfristiga skulder 

 B Std.avvikelse beta Sig. 

(Konstant) 59,655 ,302  ,000 

Tillväxt % ,028 ,002 ,079 ,000 

Tillg. Beskaffenhet % -,347 ,006 -,370 ,000 

Lönsamhet % -,260 ,010 -,153 ,000 

Storlek; totala tillg. -2,162E-006 ,000 -,033 ,000 

Företagets ålder -,139 ,009 -,095 ,000 

Dummy 4120 5,775 ,851 ,039 ,000 

Dummy 4711 4,061 ,714 ,033 ,000 

Dummy 7022+7112 2,015 ,697 ,017 ,004 

Dummy 6820 -7,081 ,832 -,053 ,000 

Justerat R² = ,227 
F = 788,228 
Signifikans = ,000 

Illustrerar resultatet av den multipla regression med dummy-variabler för bransch och med 
kortfristiga skulder som beroende variabel. Kolumnerna redovisar i ordningsföljd för B = Beta, 
Std.avvikelse = Standardavvikelse, beta = Standardiserad beta samt Sig. =  Signifikans 

Det justerade R²-värdet för regressionen med dummy-variabler blir marginellt högre (0,222 

till 0,227) än för regressionen utan dummy-variabler. Det innebär att förklaringsvärdet i 

regressionen ökat marginellt. Samtliga branschvariabler är signifikanta. Byggbranschen, 

detaljhandelsbranschen och konsultbranschen har positiv påverkan på de kortfristiga 

skulderna och fastighetsbranschen har negativ påverkan. 
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4.3.3 Regression med dummy-variabler - långfristiga skulder 

 

Långfristiga skulder används som beroende variabel i en multipel regression med samtliga 

oberoende variabler som kontrollvariabler.  
 

Tabell 13: Multipel regression, bransch - långfristiga skulder 

 B Std.avvikelse beta Sig. 

(Konstant) 2,479 ,198  ,000 

Tillväxt % -,002 ,001 -,007 ,175 

Tillg. Beskaffenhet % ,341 ,004 ,508 ,000 

Lönsamhet % -,031 ,006 -,025 ,000 

Storlek; totala tillg. -9,988E-007 ,000 -,021 ,000 

Företagets ålder -,042 ,006 -,040 ,000 

Dummy 4120 ,467 ,557 ,004 ,402 

Dummy 4711 -7,883 ,468 -,088 ,000 

Dummy 7022+7112 -1,043 ,457 -,012 ,022 

Dummy 6820 18,101 ,545 ,189 ,000 

Justerat R² = ,354 
F = 1470,470 
Signifikans = ,000 

Illustrerar resultatet av den multipla regression med dummy-variabler för bransch och med 
långfristiga skulder som beroende variabel. Kolumnerna redovisar i ordningsföljd för B = Beta, 
Std.avvikelse = Standardavvikelse, beta = Standardiserad beta samt Sig. =  Signifikans 

Det justerade R²-värdet för regressionen med dummy-variabler blir något högre (0,315 till 

0,354) än för regressionen utan dummy-variabler. Det innebär att förklaringsvärdet i 

regressionen ökat något. Samtliga branschvariabler förutom för byggbranschen (4120) är 

signifikanta. Detaljhandelsbranschen och konsultbranschen har negativ påverkan på de 

långfristiga skulderna och fastighetsbranschen har positiv påverkan. 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras resultatet av studien i förhållande till den teoretiska referensramen. 

Var och en av de oberoende variablerna analyseras för att avslutningsvis ställas i relation till 

tidigare studiers resultat.  

5.1 Tillväxt 
Tillväxtens påverkan på både den totala skuldsättningsgraden såväl som de kortfristiga och 

långfristiga skulderna får sägas vara mycket låg till obefintlig. Vad gäller den totala 

skuldsättningsgraden är resultatet visserligen signifikant men med tanke på det låga 

betavärdet 0,072 är tillväxtens påverkan försumbar. Detsamma gäller för de kortfristiga 

skulderna där beta är 0,080 och för de långfristiga skulderna är resultatet inte signifikant. 

Enligt Söderblom (2012) betraktas små och medelstora företag med tillväxtpotential som 

attraktiva investeringar, men enligt Myers (1977) ser långivare SME med tillväxtpotential 

som riskfyllda projekt. Utifrån dessa två ståndpunkter kan det insignifikanta resultatet för de 

långfristiga skulderna illustrera ambivalensen hos låneinstituten för affärer som både medför 

ökad risk och avkastning. För de kortfristiga skulderna och den totala belåningsgraden går det 

inte att utläsa något ur den insamlade datan.  

5.2 Tillgångarnas beskaffenhet 
Tillgångarnas beskaffenhets påverkan på den totala skuldsättningsgraden är även den mycket 

låg med ett betavärde på 0,014. Däremot har beskaffenheten en tydlig påverkan på både de 

kort- och långfristiga skulderna. Betavärdet för de kortfristiga skulderna är -0,388 för de 

kortfristiga och 0,561 för de långfristiga. Enligt Myers (1977, 1984) och Myers & Majluf 

(1984) bör ett företag med högre andel fasta tillgångar öka sin långfristiga skuldsättning. 

Resultatet av denna studie samstämmer med teorin i detta avseende. Däremot menar Myers 

(1977) i teorin om belåning och tillväxtstruktur att även den totala skuldsättningsgraden bör 

öka med andelen fasta tillgångar, vilket inte går att påvisa i denna studie. Snarare kan 

resultatet av denna studie tänkas påvisa ett förhållande mellan kortfristiga och långfristiga 

skulder som ett motsatsförhållande. Det innebär att ett företag med större andel fasta 

tillgångar skiftar från kortfristiga skulder till långfristiga skulder.  

 

Enligt Hofstede har svenska företag lägre riskaversion och borde således öka sin totala 

skuldsättningsgrad om möjlighet ges. Så är dock inte fallet, snarare agerar svenska företag 

utifrån det som trade-off-teorin (Myers, 1984) förutsäger om total skuldsättningsgrad, att 

företag eftersträvar en balans i skuldsättningsgraden för att minska konsekvenser i sämre 

tider. Med tanke på tidpunkten för studiens utförande (2012) då ekonomin var i en 

återhämtningsfas borde företagen ha använt en högre grad av hävstångseffekt än vad resultatet 

visar. 

 

Betydelsen av tillgångarnas beskaffenhet blir än tydligare i analysen som utfördes på 

branschnivå. För den totala skuldsättningsgraden blir värdet signifikant och svagt positivt 

påverkande och för de kortfristiga och långfristiga skulderna blir påverkan än större (-0,371 

respektive +0,447). Orsaken till den ökade betydelsen i branschanalysen illustrerar bankernas 

krav på ställda säkerheter i specifika branscher.  

5.3 Lönsamhet 
Lönsamhetens påverkan på den totala skuldsättningsgraden och de kortfristiga skulderna är 

negativ och signifikant. För den totala skuldsättningsgraden är beta -0,153 och för de 
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kortfristiga skulderna -0,162, däremot var beta lågt (0,006) och variabeln insignifikant för de 

långfristiga skulderna. Enligt POT (Myers & Majluf 1984) bör ett företag som har förmågan 

att generera egna medel föredra dessa framför externa medel. I detta fall stämmer det bra 

överens med hur svenska små och medelstora företag agerar vad gäller de kortfristiga 

skulderna. De minskar vid ökad lönsamhet och sänker därmed den totala 

skuldsättningsgraden. Däremot verkar inte svenska företag minska sina långfristiga skulder 

trots ökad lönsamhet. En tänkbar förklaring till detta kan ges genom Miller & Modiglianis 

proposition II (1965) som menar att ett företag ökar sitt värde genom belåning på grund av 

skattemässiga skäl. De kortfristiga skulderna utgörs av exempelvis leverantörsskulder som i 

många fall inte är räntebärande skulder. Av denna anledning finns det enligt teorin ingen 

fördel med att öka de kortfristiga skulderna vilket även är resultatet i denna studie. Enligt 

Myers trade-off-teori (1984) utsätter företaget sig då enbart för risk genom ökad belåning utan 

de ekonomiska fördelarna enligt Miller & Modiglianis proposition II. 

5.4 Storlek 

Storlekens påverkan på den totala skuldsättningsgraden liksom de kortfristiga och långfristiga 

skulderna är i det närmaste obefintlig. För den totala skuldsättningsgraden är 

riktningskoefficienten -0,035, de kortfristiga skulderna -0,042 och för de långfristiga 

skulderna är variabeln inte signifikant. Det innebär att storleken på företaget i fråga om de 

totala tillgångarna inte har någon påverkan på företagets skuldsättningsgrad. Enligt teorin om 

företagslivscykeln (Miller & Friesens 1984) bör ett större företag ha en högre mognadsgrad, 

vilket betyder att större företag borde ha bättre möjligheter att ackumulera eget kapital. Enligt 

POT (Myers & Majluf 1984) bör därför större företag ackumulera mer egna medel, vilket i 

förlängningen ger att större företag har lägre andel skulder. Som synes i resultatet för denna 

studie är så inte fallet. Storlek har till synes ingen mätbar effekt på ett företags kapitalstruktur.   

5.5 Ålder 
Ålderns påverkan på den totala skuldsättningsgraden uppgår till 0,117,och för de kortfristiga 

skulderna -0,101 och de långfristiga skulderna 0,026, samtliga variabler är signifikanta. Det 

innebär att ett äldre företag ökar sin totala skuldsättningsgrad men samtidigt minskar de 

kortfristiga skulderna. Enligt teorin om företagets livscykel (Miller & Friesens 1984) kräver 

företag i tidigare mognadsfaser mer kapital vilket innebär att den totala skuldsättningsgraden 

borde sjunka med åldern på företaget. Resultatet från denna studie visar på det motsatta 

förhållandet där åldern på företaget istället påverkar den totala skuldsättningsgraden positivt 

och endast de kortfristiga skulderna negativt. Ett sådant förhållande kan förklaras genom 

trade-off-teorin (Myers, 1984) där företagen trots förmåga att ackumulera egna medel 

fortsätter att skuldsätta sig av skattemässiga orsaker. Detta borde dock innebära att de 

långfristiga skulderna ökar i motsvarande takt vilket inte är fallet. Sammanfattningsvis kan 

åldern delvis sägas ha betydelse för ett företags kapitalstruktur. Enligt Hofstede (www.geert-

hofstede.com) är det i Sverige viktigt med meriter och historik. I finansiella relationer borde 

detta leda till att äldre företag ökar sina möjligheter till att belåna sig och förlänga 

fakturatider. Denna studie visar dock inte på att äldre företag belånar sig mer. 

5.6 Bransch 
Branschernas påverkan på den totala skuldsättningsgraden ger signifikanta resultat på 

samtliga branscher utom konsultbolagen (7022+7112). Genom att förklaringsgraden ökade 

gentemot regressionerna utan branschvariabler kan bransch sägas ha påverkan på den totala 

skuldsättningsgraden, om än låg. Vad gäller de kortfristiga skulderna är samtliga dummy-

variabler signifikanta och alla branscher utom fastighetsbranschen har en högre andel 

http://www.geert-hofstede.com/
http://www.geert-hofstede.com/
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kortfristiga skulder än övriga branscher i studien. Angående de långfristiga skulderna har 

byggbolagsbranschen ingen signifikant påverkan, vilket övriga utvalda branscher har. 

Fastighetsbolagen utmärker sig mest med stark ökning av de långfristiga skulderna, däremot 

påverkar detaljhandeln och konsultbranscherna de långfristiga skulderna negativt. Till 

skillnad från vad Myers (1984) menar är det utifrån dessa siffror klart att bransch har viss 

påverkan på företagens kapitalstruktur med avseende på samtliga tre beroende variabler. Den 

totala skuldsättningsgraden påverkas av branschtillhörighet och valet av skuldsättning 

(kortfristiga eller långfristiga) påverkas likaså.  

 

5.7 Studiens resultat i förhållande till tidigare forskning på Europeiska SME 
Svenska företag har i genomsnitt kortfristiga skulder på 46,92 procent av de totala 

tillgångarna och långfristiga skulder på 10,88 procent av de totala tillgångarna. De kortfristiga 

skulderna är med andra ord i ungefär samma storleksordning som samtliga länder i 

Hutchinson et al:s undersökning förutom Tyskland och Italien som har tio procent lägre 

respektive tjugo procent högre kortfristiga skulder. Även vad gäller de långfristiga skulderna 

är Svenska företag inte särskiljande skuldsatta jämfört med övriga europeiska länder där 

endast Tyskland och Holland sticker ut med 28,46 respektive 2,06 procent långfristiga 

skulder. I Sverige är den totala skuldsättningsgraden för SME 57,84, det vill säga i paritet 

med Belgien, Irland, Portugal och Storbritannien (jmf. Hutchinson et al., 2004) samt 

Frankrike och Grekland (jmf. Psillaki & Daskalakis, 2009).  

Antoniou et al. (2008) fann i likhet med denna studie att andelen fasta tillgångar ger en ökad 

belåningsgrad, ett samband som inte kunde bevisas av Psillaki & Daskalakis (2009) men som 

bekräftas av Hutchinson et. al (2004). Vidare påvisade Antoniou et.al att lönsamheten 

minskade den totala skuldsättningsgraden, Feidakisa & Rovolis (2007) kunde dock inte finna 

något sådant samband vilket inte heller denna studie kan. I likhet med denna studie kunde 

Hutchinson et al. (2004) och Feidakisa & Rovolis (2007)  inte finna något samband mellan 

tillväxt och kortfristiga skulder eller långfristiga skulder.  

 

Sammantaget kan Sverige inte sägas ha någon anmärkningsvärd nivå av skuldsättningsgrad 

eller kortfristiga och långfristiga skulder. Enligt Bancel et.al (2004) uppvisade skandinaviska 

länder särskilt särskiljande kulturella drag som påverkade kapitalstrukturen i dessa länder. 

Datan från denna studie stödjer snarare Rajan & Zingales (1995) ståndpunkt att skillnader 

mellan länder var små och att institutionella skillnader inte hade någon större påverkan. En 

ytterligare förklaring av Sveriges skuldsättningsgrad går att finna i Hofstedes påstående om 

kulturella förändringar. Hofstede menar att kulturella förändringar går långsamt och att länder 

förändras med varandra. Med tanke på det långvariga Europeiska samarbetet är det inte 

otänkbart att den finansiella kulturen utvecklas med varandra. 

 

Till skillnad från Bancel et.al (2004) och Sekely & Collins (1988) visar denna studie liksom 

Ferri & Jones (1979) och Bhaird & Lucey (2010) att branschtillhörighet har betydelse för 

kapitalstrukturen i små och medelstora företag. Bancel et.al resonerar dock kring att branscher 

idag inte är lika väldefinierade som förut och att många företag arbetar branschöverskridande. 

I denna studie så var signifikansen låg för företag inom konsultbranschen och detaljhandeln. 

Till skillnad från byggbolag och fastighetsbolag kan företag i de andra två branscherna tänkas 

vara mindre homogena och mer branschöverskridande varför Bancel et.al's resonemang kan 

ha visst förklaringsvärde även i denna studie.  
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6. Diskussion 

I följande kapitel presenterar författarna till uppsatsen sina egna reflektioner kring det 

erhållna resultatet och analysen. Därefter diskuteras rekommendationer till framtida studier 

och uppsatsens generaliserbarhet.  

6.1 Reflektioner 
 

Som det tidigt i denna uppsats statuerades skiljer sig teorier och resultat från tidigare studier 

sig sinsemellan. Mycket troligt på grund av att det är ett väldigt komplext ämne som försöker 

fångas in och ”enkelt” besvaras av just teori och kvantitativa undersökningar. Företag styrs i 

grund och botten av individer och dennes/dessas personlighet, mål, kunskaper, tolkningar av 

situationer och marknader och så vidare. Men även den politiska och i synnerhet ekonomiskt 

politiska situationen i olika nationer och ekonomier torde ha stark påverkan på samtliga 

undersökta variabler med hänsyn till exempelvis skattetryck, nationell ekonomisk stabilitet, 

anställningsavtal och -villkor och så vidare, aspekter som inte fångats in i denna 

undersökning.  

 

Svenska små och medelstora företag utnyttjar i hög grad kortfristiga skulder istället för 

långfristiga. Med tanke på de ekonomiska fördelarna som långfristiga skulder ger är det 

troligtvis så att företagen har svårt att beviljas lån av banker snarare än en ovilja att utnyttja 

långfristiga skulder. I och med att andelen långfristiga skulder inte heller ökar med åldern på 

företaget verkar förklaringar som relationsbaserad belåning och track-record ha spelat ut sin 

roll. Dagens bankrelationer skiljer sig mot hur de sett ut historiskt och därav kanske de 

långsiktiga relationerna inte byggs upp på samma sätt. 

 

De utvalda åren som variabeln tillväxt grundas i, 2009 och 2012, var en period av skilda faser 

i konjunkturcykeln. Under 2009 var fortfarande stora delar av världens ekonomier under 

nedgång efter finanskrisens inträffade under mitten av 2008, 2012 var däremot ett år av 

generell uppgång. Att grunda ett företags tillväxt baserat på siffror hämtade från just dessa år 

kan därför ge resultat som inte skulle hålla i sig över tid. Inte heller blir jämförelsen med 

tidigare forskning helt enkel då Hutchinson et al:s (2004) siffror är inhämtade i slutet av 

nittiotalet och Psillaki & Daskalakis (2009) insamlat sina siffror 2003. 

 

Även om denna studie funnit att tillgångarnas beskaffenhet har stark påverkan på 

skuldfördelningen mellan kort- och långfristiga skulder finns det med stor sannolikhet 

orsakssamband som inte här kunnat uppmärksammas. Kausaliteten i förhållandet mellan 

tillgångarnas beskaffenhet och framförallt den beroende variabeln långfristiga skulder är svår 

att säkerställa. Orsaken till komplexiteten i framförallt denna variabels kausalitet ligger i 

fenomenet som benämns "collaterals" eller ställda säkerheter vid belåning. Ett företag har 

lättare att få beviljade lån om säkerheter kan ställas i form av fasta tillgångar. Det innebär att 

det mest största sannolikhet alltid finns ett samband mellan fasta tillgångar och långfristiga 

skulder. Det denna studie däremot kan visa är att den totala belåningsgraden inte stiger vid 

ökad andel fasta tillgångar. Det innebär att ett slags tak för de totala skulderna ändå inträder 

oavsett tillgångarnas beskaffenhet. I förlängningen innebär det att det snarare handlar om en 

avvägning för företagen mellan de långfristiga och kortfristiga skulderna. 

 

Som tidigare nämnts är livscykelteorin svår att applicera i en kvantitativ tvärsnitsstudie. 

Varken storleken eller åldern på företaget är helt representativa för ett företags mognadsgrad. 
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Dock ger teorin en fingervisning om förhållandet mellan kapitalanskaffning och förmåga att 

generera eget kapital varför den ändå har ett visst förklaringsvärde i denna uppsats. 

 

6.2 Rekommendationer till framtida forskning 

Denna studie utgick från en tvådelad syn på skuldsättningen där långfristiga skulder och 

kortfristiga skulder var enskilda variabler. I tidigare forskning har exempelvis Psillaki & 

Daskalakis (2009) valt att endast undersöka mot den totala skuldsättningsgraden. Resultatet i 

denna studie blev betydligt bättre av de två underkategoriseringarna av skuldsättningsgraden 

då den totala skuldsättningsgraden inte påverkades av enskilda faktorer i lika stor 

utsträckning. Således är rekommendationen att fortsätta undersöka på högre detaljnivå än 

endast skuldsättningsgrad.  

 

För att undersöka och komma åt exempelvis de institutionella faktorernas påverkan på 

kapitalstrukturen vore det lämpligt att anta ett annat synsätt och annan metod för att fånga 

dessa faktorers påverkan. Exempelvis inom sociologi eller psykologi. 

 

För att utesluta konjunkturers påverkan på kapitalstrukturen i Europeiska små och medelstora 

företag vore en longitudinell studie av ett mindre antal företag en intressant komplettering till 

de tvärsnittsstudier som tidigare publicerats. Genom en longitudinell studie kan även 

variabeln ålder lättare studeras då samma objekt kan studeras under längre tidsperioder och 

därav ge mer korrekta resultat.  

 

6.3 Generaliserbarhet 
Denna studie är genomförd på svenska SME-klassade företag. Enligt databasen Orbis fanns 

det i Sverige 32 227 stycken aktiva företag som föll inom ramen för onoterade SME-klassade 

företag år 2012. Av dessa är knappt 25 000 företag inkluderade i denna undersökning vilket 

gör att de resultat som funnits signifikanta i denna studie också går att generalisera till hela 

populationen. I ett vidare perspektiv är det mindre troligt att resultaten av denna studie går att 

generalisera för alla företag i Sverige. De allra flesta företag i Sverige bedrivs som 

mikroföretag i soloregi eller med ett fåtal anställda. För dessa företag är det troligtvis inte så 

att samma premisser och valmöjligheter skulle föreligga vid utformandet av företagets 

kapitalstruktur. Vidare kan resultatet av denna studie heller inte generaliseras till större 

företag och noterade företag då premisserna för dessa är annorlunda med större möjligheter 

och exponering för andra typer av kapital. Slutligen är det möjligtvis så att resultatet av denna 

studie går att generalisera till länder i närliggande kulturellt område, exempelvis 

Skandinavien. I länder med liknande kulturell och institutionell utformning torde resultaten 

inte skilja sig i någon större utsträckning. 
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7. Slutsatser 

Nedan presenteras de slutsatser som kan erhållas från denna studie i enlighet med studiens 

syfte. 

 

Resultatet av denna studie visar att lönsamhet är den faktor som i högst grad påverkar den 

totala skuldsättningen. När lönsamheten steg i de studerade företagen sjönk både den totala 

skuldsättningen och även andelen kortfristiga skulder.   

 

Tillgångarnas beskaffenhet, det vill säga andelen fasta tillgångar av de totala tillgångarna, har 

en låg påverkan på den totala skuldsättningen. Däremot har den en stark betydelse för företags 

skuldstruktur med avseende på förhållandet mellan kort- och långfristiga skulder. När andelen 

fasta tillgångar steg i de undersökta företagen steg även de långfristiga skulderna. Detta 

fenomen gjordes än tydligare i analysen på branschnivå där de anläggningstunga 

fastighetsbolagen hade en betydligt högre andel långfristiga skulder.  

 

Variabeln ålder har en svag påverkan. Med stigande ålder sjunker de kortfristiga skulderna 

något medan de långfristiga skulderna och den totala skuldsättningsgraden steg svagt. 

Detsamma gäller för variabeln bransch som har en svag påverkan på samtliga tre beroende 

variabler. 

 

De två variablerna tillväxt och storlek visade sig vara faktorer med mycket låg eller ingen 

påverkan på företags totala skuldsättningsgrad och skuldfördelning mellan lång- och 

kortfristiga skulder.  

 

I förhållande till andra europeiska nationer har Sverige inte någon markant avvikande 

skuldsättningsgrad och inte heller de kortfristiga eller långfristiga skulderna utmärker sig på 

något sätt. 

 

Sammanfattningsvis utifrån den ursprungliga frågeställningen är lönsamhet den faktor som 

starkast påverkar den totala skuldsättningsgraden och tillgångarnas beskaffenhet den som 

starkast påverkar fördelning och omfördelning av långfristiga och kortfristiga skulder.  
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