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SAMMANFATTNING 

Kapitalstrukturen betyder hur ett företag väljer sin sammansättning av skuldsättning och eget 

kapital, och de finansiella teorierna är framtagna ur de större företagens perspektiv. Små och 

medelstora företag (SME) utgör ungefär 99 % av alla företag i Sverige, och det är därför viktigt 

att förstå hur dessa företag väljer sin kapitalstruktur. I perioder av ekonomisk recession kan 

tillgången på kapital bli problematisk för företag av olika anledningar. Generellt sparar landets 

befolkning på sina pengar, vilket implicerar en lägre tillförsel av kapital till företagen. 

Långivarna tenderar också att vara mer återhållsam gällande kreditgivning. SME kommer 

därmed att ha en lägre tillgång till externt kapital, och detta är mer problematiskt för dessa 

företag eftersom deras relation med långivarna tenderar att involvera högre grader av 

agentkostnader och informationsasymmetri. Hur dessa mindre företags kapitalstruktur påverkas 

av en ekonomisk krisperiod är ett forskningsområde som är relativt outforskat. Således är denna 

studies fokus att undersöka hur SME:s kapitalstruktur i Sverige påverkas av en ekonomisk 

krisperiod. 

 

Studien innefattade 79 916 SME i Sverige under perioden 2007 till 2015, och den analyserade 

krisperioden är finanskrisen som varade åren 2008 och 2009.  För att kunna utröna krisens 

påverkan på företagens kapitalstruktur problematiserades olika faktorer som hade en relation 

till denna. Kapitalstrukturen omfattade företagens totala skulder och en uppdelning av dessa i 

kort- respektive långfristiga skulder. Faktorernas relation till de kort- och långfristiga skulderna 

var grunden för att studera eventuella förändringar under ekonomisk recession. De totala 

skulderna användes för att ge ytterligare stöd i analysen.  De faktorer som inkluderades i denna 

studie var: likviditet, lönsamhet, tillgångsstruktur, tillväxtmöjligheter, storlek, den alternativa 

skatteskölden, räntespread och slutligen den faktor som var av primärt intresse – ekonomisk 

kris. För att testa detta empiriskt skapades modeller utifrån två olika linjära regressionsmetoder, 

varav den ena hade fixerade effekter. Modellerna med fixerade effekter var de bestämmande 

för studiens utfall. Studien visade empiriskt att krisens påverkan på SME:s kapitalstruktur var 

att företagen hade en högre skuldsättningsgrad under krisperioden. Mer specifikt indikerade 

resultaten på att företagen hade en högre grad av kortfristiga skulder under den ekonomiska 

recessionen. Vidare visade studien att flera av faktorerna hade en effekt på både kort- och 

långfristiga skulder. 

Nyckelord: Bransch, ekonomisk kris, faktorer, kapitalstruktur, likviditet, lönsamhet, räntespread, 

skattesköld, SME, storlek, tillgångsstruktur, tillväxtmöjligheter.  

  



 
 

ABSTRACT 

Capital structure is how a business selects their mixture of debt and equity, and the financial 

theories that touches upon this subject is mostly developed from the larger corporations point 

of view. Small and medium sized enterprises (SME) constitutes approximately 99 % of all 

enterprises in Sweden, and therefore it’s important to understand how these businesses selects 

their capital structure. A period of economic crisis is problematic for enterprises to achieve 

capital in several aspects. The population in that said country is likely to be restrictive with their 

transactions, which implies a lesser flow of capital to the businesses. The lenders of capital tend 

to be more conservative in regards to the lending of credit. To this extent, SMEs will have less 

access to capital, and this is more problematic for small firms due to their relationship with 

lenders are often connected to larger agency costs and information asymmetry. How the capital 

structure for these small and medium sized firms affects during a period of economic crisis is a 

research area that is relatively uncharted – specially in the context of Sweden. Thus, the focus 

of this study is to examine how a period of crisis affects the capital structure of these small and 

medium sized enterprises during a period of crisis. 

 

The study involved 79 916 SMEs in Sweden during the period 2007 to 2015, and the examined 

period of crisis was the financial crisis that lasted through 2008 and 2009. To be able to 

determine how the crisis affected the capital structure several determinants that has a 

relationship with capital structure was problematized. The capital structure contains the firms 

total debt, which was divided into short- and long term debt. The determinants relationship with 

the short- and long term debt were the basis to study possible changes during economic crisis. 

The total debts were used to give support to the analysis. The determinates that were included 

in this study was: liquidity, profitability, asset structure, growth opportunities, size, the non-

debt tax shield, term spread and finally the primary interest of this study – economic crisis. To 

test this empiricly, models were created using two different methods of linear regression, and 

one of these had fixed effects. The models with the fixed effects was the decisive models for 

the outcome. The study empirically shows that the crisis affected the capital structure of SME’s 

in regards to that they exhibited a higher debt ratio though the crisis. More specific, the results 

indicated that SME’s had a higher short-term debt ratio during the crisis than the rest of the 

macroeconomic periods. Furthermore, the results shows that several of the capital structure 

determinants had an effect on both short- and long-term debt. 

Keywords: Industry, economic crisis, determinants, capital structure, liquidity, profitability, term 

spread, SME, tax-sheild, size, asset structure, growth opportunities. 
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1. INTRODUKTION 

 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet och det förs en problemdiskussion. Vidare 

presenteras studiens problemformulering och syfte för att avslutas med studiens avgränsningar. 

 

1.1. Problembakgrund  
 

Kapitalstrukturen kan förklaras som själva kombinationen mellan skulder och eget kapital som 

ett företag kan välja för att finansiera sin långsiktiga verksamhet. Modigliani och Miller (1958) 

var nyskapande när de satte fokus på företags kapitalstruktur och kostnader knutna till 

företagets anskaffande av kapital. Två paradigmer som brukar ställas i kontrast mot varandra, 

och används ofta synonymt för studier angående kapitalstrukturen är ”Trade off theory” (TOT) 

som härstammar från Modigliani och Miller (1958), och ”Pecking order theory” (POT) som 

Myers och Majiluf (1984) är starka utvecklare av. Teorierna idag bygger starkt på begrepp som 

informationsasymmetri, agentkostnader och konkurskostnader. Efter att Modigliani och Miller 

(1958) formulerade deras teori om kapitalstrukturen har en mängd studier undersökt och 

utvecklat modeller och teorier gällande ett företags optimala kapitalstruktur med beaktande av 

olika bestämmande faktorer. DeAngelo och Masulis (1980) studerade företagens 

kapitalstrukturer och hur den påverkas av skatt. Bradley et al (1984) konstaterade att det fanns 

en koppling mellan kapitalstrukturer och den bransch företaget är verksam inom.  

 

Vidare påstår Myers (1984) att företags kapitalstrukturer till stora delar skapas utifrån 

tillgänglighet och kostnad för kapitalet. Allt eftersom fler och fler studier tagits fram har de 

också ifrågasatts, som exempelvis artikeln av Titman och Wessels (1988). De menar att de 

föregående studierna har haft problem att faktiskt mäta det de vill mäta, eftersom det har saknats 

teoretiska riktlinjer inom området. Utöver detta poängterar de också att de framtagna teorierna 

inte prövats empiriskt. Deras bidrag till forskningen kom att handla om hur kapitalstrukturen är 

sammansatt utifrån olika typer av lån och krediter uppdelat på bland annat kort- och långfristiga 

lån. I en artikel av Harris och Raviv (1991) görs en sammanfattning av ett antal studier inom 

området där de, i sin summering, bland annat konstaterar att det finns ett flertal potentiella 

bestämmande faktorer som påverkar företagens kapitalstrukturer men att studierna inte kan 

påvisa vilka av faktorerna som är viktiga beroende på företagens specifika omgivning. Några 

av de faktorer som anses påverka företagets val av kapitalstruktur är företagets likviditet, 

lönsamhet, tillgångsstruktur, tillväxtmöjligheter, ålder, storlek, skatteskölden, nivå av risk och 

originalitet. Förutom detta pekar de även på att studier menar att företagens olika intressenter 

och den tillhörande marknadens informationsasymmetri påverkar företagens kapitalstruktur. 

Rajan och Zingales (1995) gör en jämförelse mellan G7-länder för att identifiera eventuella 

skillnader mellan länder och hur faktorer påverkar kapitalstrukturen hos företagen i respektive 

land. Deras resultat pekar på mindre skillnader än vad de förväntat och poängterar vikten av att 

försöka förstå den nationella finansmarknadens spelregler, som exempelvis skatteregler och 

konkurslagar. 
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Genomgående tema för alla dessa nämnda studier är att de är fokuserade på kapitalstrukturen 

hos stora företag. För små och medelstora företag (SME) är förutsättningarna inte likartade som 

för de stora när det gäller åtkomst av kapital, då SME inte är publika aktiebolag i samma 

utsträckning som stora företag och därför inte har samma tillgång till det externa kapitalet (Ang, 

1991). SME:s kapitalstruktur skiljer sig från stora företag eftersom ägarens privata ekonomi 

ofta är involverad i företagets ekonomi. Till stor del är SME finansierade av ägaren och 

familjens egna ekonomi, vilket inte är fallet i stora företag. Utöver det förlitar sig SME generellt 

mer på att ordna finansiering via banklån än att hitta finansiering på den öppna marknaden 

(Berger och Udell, 1998). SME utgör den absoluta majoriteten av alla existerande företag. I 

Sverige utgör de ca 99 % av alla företag (SCB, 2010), och likande siffror gäller runt om i 

världen. Det finns dock en viss skillnad i definitionen av SME i Sverige jämfört med andra 

tolkningar runt om i världen. Ang (1991) poängterar även han att det inte finns någon konsensus 

i världen gällande definitionen av SME. Oavsett definition, framgår det tydligt att SME utgör 

ryggraden av företagandet i världen, oavsett geografisk hemvist (Ayyagari et al., 2011). Vidare 

påpekar Berger och Udell (1998) att SME, ofrånkomligt, är där framtida värdeskapande 

kommer att ske. De lyfter bland annat fram Microsoft och Federal Express som framgångsrika 

exempel på ursprungliga småföretag. Vidare noterar Berger och Udell (1998) att SME 

vanligtvis drivs av sin ägare vilket påverkar valet av kapitalstruktur då ägaren vill bibehålla 

ägande och kontroll över sitt företag. 

 

Förutsättningar för företagens kapitalanskaffning och kapitalstrukturer påverkas av det 

makroekonomiska klimat de verkar inom (Michaelas et al., 1999). Goda tider gör att det är 

relativt lätt att låna pengar då tillväxten gör att företags resultat och kassaflöden är relativt starka 

och långivarna känner förtroende för företagens verksamhet. Vid sämre tider blir förhållandet 

det motsatta, vilket kan få till följd att konjunkturer förstärks i såväl tider av tillväxt som 

recession. För att bemöta denna risk till förstärkande konjunktursvängningar ändrar Riksbanken 

styrräntan för att försöka kyla av ekonomin i starka tillväxttider och stimulera tillväxten i 

lågkonjunkturer (Riksbank, 2015). Uppfattningen om den gällande konjunkturen påverkar även 

privatpersoners konsumtionsbeteende. I tider som uppfattas som goda, är sparandet lägre och 

konsumtionen högre än i dåliga tider, då befolkningen har en tendens att hålla i sina pengar i 

större utsträckning, vilket ger ett lägre kapitalinflöde till företagen (Statistiska Centralbyrån, 

2017a).  

1.2. Problemdiskussion  

Tillgången till kapital är en viktig resurs för det enskilda företagens möjlighet för överlevnad 

och tillväxt (Cassar och Holmes, 2003; Hall et al., 2004)  och i dess förlängning även landets 

välmående i form av ökad produktion och ökat antal arbetstillfällen eftersom andelen SME 

utgör den absoluta majoriteten av företag i Sverige och även i världen. Således är det viktigt att 

ta hänsyn till SME vid utformandet av regleringar (Michaelas et al., 1999). De teorier som finns 

kring kapitalstrukturen är till grunden baserade på större företag (Ang, 1991), och det finns 

relativt få studier som är gjorda med fokus på mindre företags kapitalstruktur (Michaelas et al., 

1999; Kumar och Rao, 2015).  
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Skillnaden mellan stora (och publika) företag och SME i utformandet av kapitalstruktur är bland 

annat vid valet av extern finansiering. SME kan praktiskt taget bara välja mellan finansiering 

genom skuldsättning hos banken eller att använda handelskrediter (leverantörsskulder), 

eftersom de har begränsad tillgång till kapitalmarknaden (Carbo-Valvelde et al., 2016). 

Problematiken för SME blir förhöjd i perioder av kreditåtstramningar från långivarna, eftersom 

SME är associerat med högre nivåer av informationsasymmetri än större företag (Berger och 

Udell, 1999). SME har troligen också större kostnader när det gäller eventuella konkurser, 

anpassningar till nya regleringar, finansiering, förhandlingar eller eventuella tvister än de större 

företagen. Många gånger på grund av att de saknar kompetens inom området och/eller måste 

förlita sig på specialister, vilket genererar högre agentkostnader för SME (Ang, 1991). Av dessa 

anledningar borde konjunkturnedgångar som brukar associeras med kreditåtstramningar från 

långivarna sätta SME i en särskild utsatt situation i jämförelse med större företag. 

 

Dock är SME relativt enkla i sin konstruktion, jämfört med större företag, vilket gör att de 

snabbt kan anpassa sig till konjunktursvängningar och ändrade förutsättningar (Altman och 

Sabato, 2005). Enligt Aghion et al (2010) kommer företag beroende på konjunkturläge att ändra 

sitt beteende gällande krediter. De menar att den relativa andelen långfristiga krediter, jämfört 

med korta krediter ökar i tider av ekonomisk nedgång och vid goda ekonomiska tider är 

förhållandet tvärtom. Lånemarknadens tillstånd kan även påverka företagens kapitalstruktur 

(Frank och Goyal, 2009), vilket betyder att räntesättning av Riksbanken skulle potentiellt kunna 

påverka företagets val av finansiering, eftersom detta är en faktor som styr efterfrågan på 

banklån (Carbo-Valvelde, 2016). Tidigare studier inom detta område har pekat på att det kan 

vara intressant att ta hänsyn till makroekonomiska faktorer angående kapitalstrukturen (Frank 

och Goyal, 2009; Öhman och Yazdanfar, 2017). Därmed borde aspekter avseende 

räntebegreppet kunna påverka företagens val av finansiering. 

 

Implikationer hur SME påverkas av ränteförändringar kan vara viktiga för regelsättarna. 

Förutom detta, kan även empiriska studier som hanterar SME:s kapitalstruktur också påvisa 

specifika kontextbaserade implikationer beroende på om ett särskilt land (Daskalakis och 

Psillaki, 2008; Hall et al., 2004; Mateev et al., 2013), område inom landet (Matias och 

Serrasqueiro, 2017) eller bransch (Mac an Bhaird och Lucey, 2010) undersöks. Tidigare studier 

har pekat på att SME:s kapitalstruktur under perioder av ekonomisk kris är ett område där det 

existerar relativt lite kunskap (Balios et al., 2016; Carbo-Valvelde et al., 2016; Sogorb-Mira, 

2005).  

 

Balios et al. (2016) studie visade att det inte existerade någon signifikant förändring för SME:s 

kapitalstruktur under perioder av recessioner, medan Deesomsak et al. (2004) visade empiriskt 

att flera företagsspecifika faktorer påverkas i perioder av ekonomisk recession. Vidare visade 

Michaelas et al. (1999) att kortfristiga skulder hos SME verkade öka i tider av ekonomisk 

recession och minska i förhållanden av ekonomiska förbättringar. Det fanns även ett positivt 

samband mellan de långfristiga skulderna och tider med ekonomisk tillväxt. Det existerar 

relativt få studier som hanterar SME:s kapitalstruktur i kontexten av Sverige under en period 

av ekonomisk recession, och därmed är detta område intressant att undersöka. 
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1.3. Problemformulering 
 

Utifrån ovanstående problemdiskussion kan det härledas att det existerar relativt lite forskning 

inom hur kapitalstrukturen förändras i tider av ekonomisk recession, och hur SME i Sverige 

påverkas i kristider är relativt okänt. Tidigare forskning har även gett varierande resultat 

angående hur makroekonomiska perioder påverkar SME:s kapitalstruktur. Det är denna varians 

som är av fokus i denna studie, och därmed kan den följande forskningsfrågan ställas: 

 

- Påverkar ekonomisk recession svenska SME:s kapitalstruktur? 

 

1.4. Syfte 
 

Det primära syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur SME:s kapitalstruktur 

påverkas under en period av makroekonomisk recession. Det sekundära syftet är att analysera 

vilken relation olika faktorer har med SME:s kapitalstruktur i termer av kort- och långfristiga 

skulder. Studien fokuserar specifikt på förändringen av mindre företags kapitalstruktur i 

Sverige under perioden 2007–2015 där åren 2008 och 2009 utgör krisperioden. För att kunna 

analysera det primära syftet problematiseras kapitalstrukturen från de företagsspecifika 

aspekter som anses påverka företagets val av kapitalstruktur, vilka i denna studie är likviditet, 

lönsamhet, materiella tillgångar, tillväxt, storlek, den alternativa skatteskölden och 

branschtillhörighet. Vidare antas räntespreaden, skillnaden mellan korta och långa räntor, vara 

en potentiell exogen faktor som skulle kunna påverka företagets val av kapitalstruktur. 

 

1.5. Avgränsningar 
 

För att kunna uppfylla syftet med studien var vissa avgränsningar nödvändiga att införlivas. 

Denna studie avgränsade sig till SME i Sverige inom 26 branscher (se tabell 2). Vidare 

analyserar denna studie endast på en tidsperiod av konjunktursvängningar mellan 2007-2015, 

vilket sammanfattas till en ekonomisk nedgång för åren 2008 och 2009, krisåren. Denna 

tidsperiod jämförs med, för studien övriga år, 2007 samt 2010-2015. Urvalet av andra 

potentiella kvantitativa variabler som skulle kunna påverka företagens val av kapitalstruktur 

uteslöts som exempelvis volatilitet och olika dynamiska effekter. De dynamiska effekterna 

uteslöts på grund av den begränsade tillgängligheten till data innan 2007. Dessa effekter mäts 

som fördröjningsvariabler, vilket skulle begränsat antalen tillgängliga år i datamängden.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 

I detta kapitel presenteras underliggande teorier som “Trade-off theory”, “Pecking-order 

theory” och teorier om SME:s fiansieringssituation. Vidare presenteras empiriska resultat 

inom området och slutligen genereras hypoteser utifrån den underliggande teorin och empirin 

avseende de faktorer som har en relation med kapitalstrukturen, vilka är likviditet, lönsamhet, 

materiella tillgångar, tillväxt, storlek, den alternativa skatteskölden, räntespread, 

branschtillhörighet och krisperiod. 

 

2.1. Teoretisk genomgång 
 

Kapitalstrukturer har diskuterats sedan Modigliani och Miller (1958) presenterade sina tankar 

kring kapitalanskaffning och företagsvärdering. Modigliani och Miller (1958) illustrerade att 

företagets värde är oberoende från kapitalstrukturen i en värld utan skatter och 

konkurskostnader. Senare presenterade Modigliani och Miller (1963) att i en värld med skatter 

och subventioner på räntebetalningar kan företagets värde öka genom belåning. Eftersom 

företaget således betalar mindre skatt via räntebetalningar än via den slutgiltiga företagsskatten. 

Därefter har forskning om företagsfinansiering blivit ett relativt populärt område och två av de 

främsta teorierna är TOT och POT.  

 

TOT stipulerar att företagen kommer att arbeta mot en optimal nivå av skuldsättningsgrad där 

de maximerar värdet för företaget (Myers, 1984). Mer specifikt ses företagets optimala 

skuldsättningsgrad som en balansgång mellan fördelarna och nackdelarna med belåningen av 

kapital (ibid.). Fördelarna med belåning uppkommer som en reduktion på skatten (s.k. 

skattesköld), och nackdelarna är ökade agent- och konkurskostnader (Myers, 1977; Myers, 

1984). Den andra teorin, POT, beskriver hur företaget prioriterar sina finansieringslösningar 

utifrån en hierarki. Företagen kommer först och främst att välja att använda vinster från 

föregående år framför extern finansiering. När företaget väl blir tvungen att inhämta kapital 

från en extern part kommer de att föredra att skuldsätta sig istället för att använda en metod som 

associeras med eget kapital (Myers, 1984), eftersom de helst inte vill sälja andelar av företaget. 

Detta prioriteringssystem bygger på att det existerar informationsasymmetri mellan företaget 

och kapitalmarknaden (Shyam-Sunder och Myers, 1999), och försäljning av eget kapital 

(nyemittering) innefattar den högsta graden av informationsasymmetri (Frank och Goyal, 

2002).  

 

I båda teorierna kommer företaget att välja att belåna sig så länge som den aktuella skuldnivån 

ligger under den teoretiskt föredraga skuldnivån, vilket tyder på en enskild ekvivalent slutsats 

mellan teorierna. Ytterligare en likhet är att båda teorierna har inslag av agentkostnader och 

informationsasymmetri avseende olika antaganden om de faktorer som påverkar valet av 

skuldsättningsgraden. Dock existerar det också skillnader mellan teorierna gällande hur 

företagen väljer deras skuldsättningsgrad; I TOT har företaget valt på förhand en specifik nivå 

där de anser att de maximerar värdet på företaget, medan i POT följer företagen en hierarkisk 

finansieringsordning som baseras på graden av informationsasymmetri. Dessa teorier 
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formulerades utifrån de större företagens perspektiv, vilket implicerar att 

finansieringssituationen kan vara annorlunda för de mindre företagen. 

Enligt Ang (1991) skiljer det mellan stora och små företag när det kommer till den finansiella 

strukturen och det tillhörande ledarskapet. Skillnaderna finns på ett flertal områden som gör att 

frågan kring kapitalstruktur i SME skiljer sig åt från de vedertagna teorierna om 

kapitalstrukturer, då dessa är framtagna utifrån stora företag. En av skillnaderna ligger i 

tillgången till kapital på de finansiella marknaderna (ibid.). I en studie av Berger och Udell 

(1998) menar de att SME:s möjligheter till olika källor av finansiering varierar med företagets 

levnadstid och storlek. Det initiala steget för ett SME och dess finansiering är huvudsakligen 

pengar som ägaren själv bidrar med. Detta då företaget sällan har några egna tillgångar att nyttja 

som säkerhet eller det finns ingen ekonomisk historik för företaget, vilket gör att externa 

långivare ser stora risker med en eventuell hjälp till finansiering (ibid.). Oftast kräver långivare 

olika säkerheter från företagaren, privat, för att kunna bevilja lån. Den säkerheten kan också få 

till följd att företagaren blir mer riskmedveten och vill skydda sin privata ekonomi från att 

belastas för ett eventuellt framtida obestånd (Ang, 1991). När det kommer till risk är framförallt 

första-generationens företagare, mer riskbenägna än människor i genomsnitt, vilket kommer av 

rollen som entreprenör. I och med att de är beredda att ta mer risk och att lägga ner betydligt 

mer kraft och energi i sitt företag avviker de från företagsledare i större företag, vilket kan få 

till följd att de väljer ett annat sätt att finansiera sin verksamhet på. Både utifrån risk och 

tidshorisont (ibid.). Med tiden ökar omvärldens vetskap och kunskap om enskilda SME, vilket 

gör att den ökade informationen om företaget öppnar för andra möjligheter till finansiering, 

genom exempelvis kortfristiga krediter i form av leverantörskrediter och längre krediter med 

hjälp av finansiella intermediärer som exempelvis banker med tillhörande banklån med eller 

utan säkerhet (Berger och Udell, 1998).  

 

En annan skillnad mellan SME och större företag är att ledningen i ett SME är färre till antal, 

och inte lika specialiserad och mångfacetterad som i ett större företag. Oftast är det en eller ett 

par nyckelpersoner som har till uppgift att sköta finansiering, personalfrågor, marknadsföring, 

produktutveckling, kundkontakter och försäljning (Ang, 1991). Över tid växer också storleken 

på ett SME (i generella termer - några företag växer aldrig och andra avvecklas) vilket också är 

en faktor som gör att tillgången till kapital förändras för ett SME. Skillnaden mellan SME och 

större företag är just tillgången till den publika kapitalmarknaden. Där krävs större information 

om företaget och en större transparens av företagets verksamhet för att attrahera kapitalet, och 

dessutom offrar ägaren hela eller delar av ägandet i företaget för att komma åt det kapitalet. Det 

innebär att den initiala ägaren, således, måste släppa ifrån sig kontrollen av det företag han/hon 

har startat, vilket denne kan ha tveksamheter till att göra. Därför väljer oftast SME, som 

alternativ till egen finansiering via ägarpengar eller balanserade vinstmedel och likviditet, att 

finansiera sig på den externa lånemarknaden, via banklån, för att på det sättet bibehålla ägande 

och kontroll över sin verksamhet (Berger och Udell, 1998). Bankkriser i form av bristande 

kapitalreserver hos banken eller ökade bankregleringar är två exempel på omständigheter som 

kan ligga till grund för försvårande av att få krediter som SME. Det kan få såväl kortsiktiga 

som långsiktiga konsekvenser för SME och deras möjligheter till extern finansiering, vilket, 

paradoxalt, kan förvärra de uppkomna kriserna i landet. När det kommer till sådana tider av 
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kreditbegränsningar, som leder till högre låneräntor, ökar risken för informationsasymmetri, 

moral hazard (tveksamt beteende) och snedvridet urval i relationen mellan långivare och 

låntagare. Den ökade risken borde betyda att bankerna vill ha ökade säkerheter (ibid.). 

 

2.2. Empirisk genomgång 
 

Här följer en kortare genomgång av tidigare empiriska studier angående teorier om 

kapitalstruktur samt dess relation till SME och kriser. I tabell 1 visas en sammanfattning över 

åtta studier inom området som har delat skuldsättningsgraden i kort- och långfristiga skulder. I 

tabellen framgår vilket land som urvalet är hämtad ifrån, antal företag i urvalet, den valda 

analysmetoden, perioden som blev studerad och de empiriska resultaten avseende olika 

faktorers relationer med skuldsättningsgraden. Anledningen till att dessa sex faktorer illustreras 

är att de är de mest frekventa, vilket betyder att dessa studier kan innehålla ytterligare faktorer 

som skulle kunna påverka utfallet i modellen. Noterbart är också att proxyvariablerna som 

användes för att mäta faktorerna kan skilja sig åt, vilket också skulle kunna påverka skillnader 

i utfallen mellan studierna. 

 

Ett antal forskare har undersökt empiriskt vilken av de diskuterade teorierna som bäst kan 

förklara vilken kapitalstruktur som företagen väljer. I en studie av Shyam-Sunder och Myers 

(1999) ställde TOT och POT i kontrast mot varandra. De undersökte under perioden 1971–1989 

hur 157 stycken företags kapitalstruktur såg ut när de hade finansiellt underskott. De fann att 

båda teorierna kunde förklara kapitalstrukturen när de testades var för sig. Dock hade POT den 

mest pålitliga slutledningsförmågan mellan dessa två teorier när de testades tillsammans. I 

kontrast till detta visade Frank and Goyal (2002) empiriskt att POT är en svag estimator när ett 

större urval selekterades. Därmed finns det inget rådande konsensus om vilken teori bäst 

förklarar hur företagen väljer deras kapitalstruktur. Tidigare studier har visat att SME tenderar 

att använda intern finansiering framför extern (Sogorb-Mira, 2005), och att de mindre företagen 

är mer benägna att använda kortfristiga lån, eftersom de har sämre tillgång till kapitalmarknaden 

än de större företagen (Chittenden et al., 1996). Cassar och Holmes (2003) gjorde en 

rikstäckande undersökning av 1 555 australiska SME med tillgångsstruktur, vinst och tillväxt 

som tydliga faktorer för påverkan av kapitalstruktur och företagens finansiering. De påvisade 

en mindre tydlig bild av hur storlek och risk har inverkan på företagens kapitalstruktur. Studien 

landar i en bekräftelse i att POT och TOT är gångbara teorier även inom australiska SME. Det 

är vanligt att dessa två teorier kombineras i studier om kapitalstrukturen – dock råder det ingen 

enhetlig bild över vilka faktorer som påverkar kapitalstrukturen.  

 

Faktorer som är återkommande i studier av kapitalstrukturen brukar vara likviditet, lönsamhet, 

tillgångsstruktur, tidigare tillväxt, tillväxtmöjligheter, storlek, ålder, den alternativa 

skatteskölden, risk och bransch. I en studie av Frank och Goyal (2009) beskrevs sex  

nyckelfaktorer som påverkar kapitalstrukturen, och vilka proxyvariabler som var mest reliabla 

till att mäta dessa sex faktorer. De sex faktorerna som hade starkast påverkan på 

kapitalstrukturen var branschtillhörighet, tillväxtmöjligheter, tillgångsstruktur, lönsamhet, 

storlek och förväntad inflation. Michaelas (1999) visade att det existerar skillnader mellan hur 
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SME använder kort- och långfristiga skulder. Det är därför vanligt att skuldsättningsgraden 

delas i dessa två för att närmare kunna studera skillnader.  

 

I kontext till denna studie fokuserade Öhman och Yazdanfar (2017) på vilken uppsättning av 

faktorer som utgör kapitalstrukturen för svenska SME, och de tog hänsyn till hur dessa faktorer 

påverkade de kort- och långfristiga skulderna. De undersökte 15 897 svenska SME under 

perioden 2009-2012, och resultatet påvisade att storlek och tillväxt hade ett positivt signifikant 

samband med de kortfristiga skulderna. Vidare hade ålder, lönsamhet och tillgångsstrukturen 

ett negativt samband med de kortfristiga skulderna. De faktorer som hade ett positivt signifikant 

samband med de långfristiga skulderna var tillväxt samt de materiella tillgångarna, och de 

faktorer som hade ett negativt signifikant samband var storlek, lönsamhet. likviditet och den 

alternativa skatteskölden. Vilken typ av bransch företagen tillhörde hade ett signifikant 

samband med både de kort- och långfristiga skulderna. Branschtillhörighet är en 

kontextspecifik faktor som kan påverka kapitalstrukturer, eftersom vissa branscher kan ha högre 

eller lägre genomsnittlig skuldsättningsgrad än andra. Studier har även kommit fram till att det 

existerar kontextspecifika skillnader även beroende vilket land företaget verkar i. I en studie av 

Hall et al. (2004) där de tittade på sammanlagt 4 000 företag från åtta europeiska länder, visade 

deras resultat att skillnaderna i SME:s kapitalstruktur är beroende av nationella förutsättningar 

givet samma faktorer. Det har också till följd att de faktorer som de använde i sin studie, har 

olika påverkan på företag beroende på företagens nationella hemvist. I motsats till den studien 

har Daskalakis och Psillaki (2008) presenterat en undersökning där de tittat på företag i 

Grekland och Frankrike, där de presenterar skillnader som snarare branschspecifika än just 

landspecifika, vilket tyder på delade empiriska resultat beroende på olika kontexter.  

 

Utöver de föregående diskuterade faktorerna som kan påverka skuldsättningsgraden, kan även 

makroekonomiska förhållanden, som recessioner, påverka hur företag väljer sin kapitalstruktur. 

Michaelas et al. (1999) undersökte hur tio olika faktorer, vilka var ålder, storlek, lönsamhet, 

tidigare tillväxt, tillväxtmöjligheter, operativ risk, tillgångsstruktur, effektiv skattesats och 

alternativ skattesköld påverkade 3 500 brittiska SME:s kapitalstruktur. De studerade 

förändringar av kapitalstrukturen under en tidsperiod om tio år, 1986–1995 i kontext till en 

finansiell recession. I deras studie hade de tre beroende variabler som var kortfristiga-, 

långfristiga- och den totala skuldkvoten. Empirin påvisade att de flesta faktorerna som påverkar 

kapitalstruktur var relevanta för brittiska SME. Bland resultaten går att utläsa en koppling 

mellan bransch och kapitalstrukturen uppdelad på kortfristiga respektive långfristiga skulder. 

Vidare påvisas även en koppling mellan landets ekonomiska utveckling (årliga förändring i 

BNP) och företagens kapitalstruktur. Michaelas et al. (1999) studie sträcker sig över en 

tidsperiod där landets ekonomi går igenom såväl högkonjunktur som lågkonjunktur, och de 

kom fram till att användningen av kortfristiga skulder ökar i perioder av lågkonjunktur och 

långfristiga skulder ökar i perioder av högkonjunktur. På senare år har det kommit studier som 

undersökt SME och deras kapitalstruktur under den senaste finanskrisen (2007 och framåt). 

Bland annat en undersökning av Proenca et al (2014) på 12 857 portugisiska SME under 

perioden 2007-2010, där åren med ekonomisk recession ingår, indikerade att likviditet, 

tillgångsstruktur och vinst är de viktigaste faktorerna för ett företags kapitalstruktur. Den visade 

också att det var en negativ koppling mellan skuldkvot och vinst, vilket de tolkar som en 
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möjlighet att SME i Portugal föredrar att nyttja internt kapital före externt kapital enligt POT. 

Vidare påvisade deras studie också att det var skillnader i relationen mellan tillgångsstruktur 

och korta skulder (negativ) respektive långa skulder (positiv). Detta resultat stämmer med TOT 

som säger att företag med högre nivåer av materiella tillgångar är benägna att låna mer, då deras 

tillgångar kan fungera som säkerhet för lån. Resultatet i studien ger alltså stöd för såväl POT 

som TOT. I alla fall när det kommer till kapitalstrukturen för SME i Portugal. Balios et al. 

(2016) undersökte hur kapitalstrukturen förändrades för 8 052 grekiska SME under 

krisperioden 2009-2012. Resultaten visade att företagets storlek och tillväxt hade en positiv 

signifikant korrelation med företagets skuldsättning, samt att företagets lönsamhet och 

tillgångsstruktur hade en negativt signifikant korrelation med företagets skuldsättning. Dock 

var det ingen signifikant förändring av kapitalstrukturen under denna krisperiod.  Carbo-

Valvelde et al. (2016) undersökte ifall SME valde att använda kortfristiga handelskrediter 

istället för banklån i tider av ekonomisk recession. De undersökte 38 329 företag i Spanien 

under perioden 1994-2010, och resultatet visade att finansiellt åtstramade SME ökade sitt 

beroende av leverantörsskulder medan de icke-åtstramade ökade sitt beroende av banklån.  

 

Tabell 1: En sammanfattning över empiriska relationer från tidigare studier. 

Studie Land Antal ftg. Period Metod Empiriska relationer mellan faktorer och skuldsättningsgrad 

    Kortfristiga skulder Långfristiga skulder 

    LIK LÖN TS TM STO DAS LIK LÖN TS TM STO DAS 

Cassar och 

Holmes (2003) 
Australien 1555 

1995-

1997  
OLS  - - 0 +   - - 0 +  

Chittenden et al. 
(1996) 

Storbritannien 
3480 

 
1993   

 
OLS 

 
 - - 0 -   - + 0 +  

Hall et al. 

(2004) 
Storbritannien 3500 1995   OLS  - - + -   0 + 0 +  

Matias och 
Serrasqueiro 

(2017) 

Spanien 11016 
2007-

2011  
FE  - - 0 +   - - 0 +  

Michaelas et al. 

(1999) Storbritannien 3500 

1986-

1995  

 

FE  - + + - 0  - + + - - 

Proenca et al. 

(2014) 
Portugal 12857 

2007-

2010  
OLS - - - + - + + - + + + - 

Sogorb-Mira 

(2005) Spanien 6482 

1994-

1998  
 

FE  - - - 0 -  - + + + - 

Öhman och 
Yazdanfar 

(2017) 

Sverige 15897 
2009-

2012  

FE & 

OLS 
- - - + + - - - - + - - 

Kommentar: Ftg = Företag; OLS = Ordinary least squares; FE = Fixerade effekter; LIK = Likviditet; LÖN = Lönsamhet; TS = 

Tillgångsstrukturen; TM = Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; DAS = Den alternativa skatteskölden; - = en negativ relation; + = en positiv 

relation; 0 = ingen relation. 
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2.3. Hypotesgenerering 
 

I denna sektion kommer hypoteser formuleras för att definiera uppsättningen av faktorer som 

påverkar SME:s kapitalstruktur i termer av skuldsättningsgrad. I detta avsnitt kombineras både 

teori och empiri för att generera hypoteserna. Det antas att företagen har en optimal 

skuldsättningsgrad som påverkas av ett antal företagsspecifika faktorer som varierar bland 

företagen och över tiden (Ozkan, 2001).  De företagsspecifika faktorerna baseras huvudsakligen 

på teoriena TOT och POT, och underliggande element som agentkostnader och 

informationsasymmetri (Deesomsak et al., 2004), och denna studie fokuserar på följande 

faktorer: likviditet, lönsamhet, tillgångsstrukturen, tillväxt, storlek, den alternativa 

skatteskölden, och branschtillhörighet. Dessutom genereras det hypoteser angående externa 

faktorer som kan påverka företagets val av kapitalstruktur som räntespreaden och ekonomisk 

kris.  

 

Kapitalstrukturen är tudelad i den kort- respektive den långfristiga skuldsättningsgraden. Denna 

uppdelning av skuldsättningsgraden följer av anledningen att det kan existera skillnader i kort- 

och långfristiga skulder som annars kanske inte skulle visas ifall endast företagets totala 

skuldsättningsgrad hade undersökts (Barclay och Smith, 1999; Chittenden et al., 1996; 

Michaelas et al., 1999; van der Wijst och Thurik, 1993), och liknande studier har gjort liknande 

uppdelningar av kapitalstrukturen (Mac an Bhaird och Lucey, 2010; Mateev et al., 2013; Matias 

och Serrasqueiro, 2017; Michaelas et al., 1999; Serrasqueiro och Nunes, 2012; Sogorb-Mira, 

2005; Öhman och Yazdanfar, 2017).   

 

2.3.1. Likviditet  

 

Ett företags förmåga att investera och att fullgöra sina löpande betalningar kan utläsas av deras 

likviditetsgrad (Öhman och Yazdanfar, 2017). Med utgångspunkt från POT, kommer företag i 

första hand att använda internt uppsamlat kapital för sin verksamhet och därmed är det rimligt 

att anta att företag med hög likviditet har en låg grad av skulder (Deesomsak et al., 2004). 

Vidare innebär det att företag med högre tillgång av likvida medel kommer att vara mindre 

beroende av lånat kapital då de istället kan använda sitt egna kapital för investeringar (Ozkan, 

2001). Således existerar det teoretiskt en negativ relation med den totala skuldsättningsgraden.  

 

Dock har tidigare studier visat att när skuldsättningsgraden delas i kort- och långfristiga  har 

likviditet ett negativt samband med kortfristiga skulder och ett positivt samband med 

långfristiga skulder (Mateev et al., 2013; Proenca et al., 2014). Proenca et al. (2014) 

argumenterar att vid högre likviditetsgrader kommer långivarna att anse att företaget innebär 

en lägre risk och därmed blir långivarna mer villig att låna ut krediter, vilket tyder på att graden 

av likviditet har ett positivt förhållande med långfristiga skulder. Utifrån det föregående 

resonemanget formuleras följande hypoteser: 

 

H1a: Det finns ett negativt samband mellan likviditet och kortfristiga skulder för SME. 

H1b: Det finns ett positivt samband mellan likviditet och långfristiga skulder för SME. 
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2.3.2. Lönsamhet 

 

POT stipulerar en hierarkisk finansieringsmetod som baseras på informationsasymmetri mellan 

företaget och andra intressentgrupper (Myers, 1984), och i SME:s fall kan kostnaden av denna 

informationsproblematik vara högre än för större företag (Ang, 1991). Mer specifikt kan det bli 

dyrare för mindre företag att finansiera sig via externt kapital än vad det är för större företag 

(Pettit and Singer, 1985).  

 

Enligt POT kommer lönsamma företag föredra att först och främst finansiera sig genom 

kvarhållna vinster istället för att använda extern finansiering, och de mindre företagen kommer 

minst av allt vilja att anskaffa kapital genom att sälja en del av företaget (Sogorb-Mira, 2005). 

Detta leder till slutsatsen att om SME är lönsamma kommer de att betala av sina lån och undvika 

att skuldsätta sig, och därmed kommer relationen mellan lönsamhet och kort- och långfristiga 

skulder att vara negativ (Michaelas, 1999; Sogorb-Mira, 2005; Wijst och Thurik, 1993; Öhman 

och Yazdanfar, 2017). Utifrån POT:s resonemang leder detta till följande hypoteser: 

 

H2a: Det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och kortfristiga skulder för SME. 

H2b: Det finns ett negativt samband mellan lönsamhet och långfristiga skulder för SME. 

 

2.3.3. Tillgångsstrukturen 

 

Frank och Goyal (2009) beskriver tillgångsstrukturen som ett av de mest reliabla måtten 

gällande ett företags kapitalstruktur. Ett företag borde ha ett högre likvideringsvärde om det 

finns en högre nivå av materiella tillgångar i tillgångsstrukturen (Harris och Raviv, 1991), 

eftersom detta kommer att kunna reducera omfattningen av finansiella förluster (Cassar och 

Holmes, 2003). Daskalakis och Psillaki (2008) menar att företag med relativt mycket materiella 

tillgångar kommer att ha relativt mycket lån, eftersom materiella tillgångar kan användas som 

säkerhet för lån, och detta kan också enligt Cassar och Holmes (2003) minska risken för 

snedvridet urval och moralisk fara utifrån finansiärens perspektiv. På det sättet får företagen en 

lägre kostnad för lånet. Enligt POT strävar företagen till att nyttja de “billigaste” pengarna i så 

stor utsträckning som möjligt. Dessa lån betraktas i detta fall som långfristiga skulder.  

 

Michaelas et al. (1999) argumenterar att tillgångsstrukturen, däribland materiella tillgångar, 

påverkar ett företags grad av såväl kort- som långfristiga skulder. Relation mellan 

tillgångsstrukturen och kort- och långfristiga skulder kan bero på ”matchningsprincipen” (Hall 

et al., 2004; Sogorb-Mira, 2005). Detta betyder att företaget försöker att matcha förfallodagarna 

av kassans in- och utflöden avseende materiella tillgångar.  

 

Själva matchningen sker mellan materiella tillgångar och långfristiga skulder samt mellan 

omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Detta leder till att tillgångsstrukturen anses ha 

ett negativt samband med kortfristiga skulder och ett positivt samband med långfristiga skulder, 

och tidigare studier har visat tecken på en sådan relation (Chittenden et al., 1996; Hall et al., 
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2004; Proenca et al., 2014; Serrasqueiro och Nunes, 2012; Sogorb-Mira, 2005). Utifrån detta 

resonemang skapas följande hypoteser: 

 

H3a: Det finns ett negativt samband mellan tillgångsstrukturen och kortfristiga skulder för 

SME. 

H3b: Det finns ett positivt samband mellan tillgångsstrukturen och långfristiga skulder för 

SME. 

 

2.3.4. Tillväxtmöjligheter 

Enligt Myers (1977) uppkommer det högre agentkostnader för företag som har större 

tillväxtmöjligheter, eftersom långivarna måste skapa en massa skyddsmekanismer mot 

eventuella risker som uppkommer av informationsasymmetrin mellan företaget och långivaren. 

Vidare får detta utfall till följd att företag med högre tillväxtmöjligheter förväntas att ha en lägre 

skuldsättningsgrad, eftersom långivarna kommer att reducera deras kapitaltillförsel till 

företaget när risken ökar. Dock kan graden av informationsasymmetri mellan SME och 

långivarna variera relativt mycket beroende på hur pass nära relationer de har med varandra 

(Ang, 1992). Detta ökar risken för kreditgivning ytterligare, vilket får implikationen att SME 

kan vara särskilt utsatta för åtstramning av externt kapital från bankerna.  

Å andra sidan pekar Titman och Wessels (1988) på att företag kan mitigera denna problematik 

genom att substituera användningen av långfristiga skulder mot kortfristiga, och  Michaelas et 

al. (1999) menar att SME tenderar att huvudsakligen använda kortfristiga skulder. Tidigare 

studier har visat empiriskt ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och kortfristiga 

skulder (Michaelas et al., 1999; Proenca et al., 2014; Öhman och Yazdanfar; 2017), och enligt 

förgående resonemang borde tillväxtmöjligheter ha ett negativt samband med långfristiga 

skulder, vilket leder till följande hypoteser: 

H4a: Det finns ett positivt samband mellan tillväxtmöjligheter och kortfristiga skulder för SME. 

H4b: Det finns ett negativt samband mellan tillväxtmöjligheter och långfristiga skulder för 

SME. 

 

2.3.5. Storlek 

Enligt Frank och Goyal (2009) förutspår TOT att större företag kommer att ha en relativt högre 

skuldsättningsgrad än mindre företag, av anledningen att mindre företag är ofta associerad med 

högre nivåer av informationsasymmetri, agent- och konkurskostnader än större företag (Berger 

och Udell, 1998; Frank och Goyal, 2009; Michaelas, 1999). Detta beror på att relationen mellan 

SME och långivare är ofta mer problematisk i avseenden gällande det mindre företagets 

transparens och kunskaper (Berger och Udell, 1998). Detta får implikationen att mindre företag 

kommer främst att finansiera sig via kortfristiga lån (Michaelas, 1999). Enligt Sogorb-Mira 

(2005) kan begränsningarna hos kreditens löptid delvis förklara SME:s kapitalstruktur, vilket 

pekar på att mindre företag har benägenhet att finansiera sig via kortfristiga lån.  
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Till skillnad mot TOT föreslår POT en omvänd relation mellan skuldsättningsgraden och 

företagets storlek på grund av att större företag tenderar att vara äldre företag, och äldre företag 

har haft en längre tid på sig att spara på vinstmedlen (Frank och Goyal, 2009). Tidigare studier 

har funnit ett negativt samband mellan företagets storlek och kortfristiga skulder (Chittenden et 

al., 1996; Hall et al., 2004; Michaelas et al., 1999; Proenca et al., 2014), och ett positivt samband 

mellan företagets storlek och långfristiga skulder (Cassar och Holmes, 2003; Chittenden et al., 

1996; Hall et al., 2004; Matias och Serrasqueiro, 2017; Proenca et al., 2014; Sogorb-Mira, 

2005). Utifrån TOT och tidigare studiers resonemang kommer användningen av långfristiga 

krediter att öka desto större ett företag blir, och kortfristiga skulder kommer att minska desto 

större ett företag blir, vilket indikerar på de nedanstående hypoteserna: 

H5a: Det finns ett negativt samband mellan storlek och kortfristiga skulder SME.  

H5b: Det finns ett positivt samband mellan storlek och långfristiga skulder SME.  

 

2.3.6. Den alternativa skatteskölden 

 

Den alternativa skatteskölden baseras på TOT:s principer om avvägningen mellan för- och 

nackdelarna med belåning. Enligt Frank och Goyal (2009) tillåter högre skattesatser större 

räntefördelar gällande lån, och enligt TOT kommer företagen att ansamla mer skulder när 

skattesatserna är högre för att dra fördel av denna reduktion. Istället för det fiskala 

tillvägagångssättet av skatteskölden kan exempelvis avskrivningar eller forsknings- och 

utvecklingsutgifter agera som substitution för de fördelar som innefattar skattereduktion med 

lån (Sogorb-Mira 2005).  

 

Enligt Michaelas et al. (1999) kommer SME att ha större konkurskostnader i jämförelse med 

större företag vilket ökar SME:s finansiella risk med större skulder, och därmed kommer de 

mindre företagen arbeta för att försöka reducera sina skuldnivåer. Enligt tidigare studier 

förväntas relationen mellan den alternativa skatteskölden och företagets skuldnivå att ha ett 

negativt samband (DeAngelo och Masulis, 1980; Frank och Goyal, 2003; Frank and Goyal, 

2009; Öhman och Yazdanfar, 2017). Utifrån TOT:s antaganden till kontexten av SME ställs 

följande hypoteser: 

 

H6a: Det finns ett negativt samband mellan den alternativa skatteskölden och kortfristiga 

skulder för SME. 

H6b: Det finns ett negativt samband mellan den alternativa skatteskölden och långfristiga 

skulder för SME. 

 

2.3.7. Räntespreaden 

 

Kostnaden för att låna pengar styrs i grunden av länders centralbank och deras styrränta. Den, 

i sin tur, påverkar de olika marknadsräntorna mellan bankerna som vidare styr kostnaderna för 

extern finansiering, det vill säga den kostnad kunderna betalar för att låna pengar (Carbo-

Valverde, 2016). I en studie av Garcia-Teruel och Martínez-Solano (2007) lyfter de fram att 

räntespreaden har ett positivt samband med kortfristiga skulder. Frank och Goyal (2009) pekar 
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till viss del emot det, då deras studie visar på ett negativt samband mellan räntespread och den 

totala skuldnivån. Studier påvisar också att räntechocker kan förändra företags vilja till såväl 

långa som korta skulder (Fukuda et al. 2006; Nielsen 2002) och att räntesänkningar medför att 

företag väljer att öka sina skulder (Barry et al, 2008). I ett sammanhang där räntespreaden ökar 

kan det tänkas att viljan till långfristiga lån minskar med tanke på att kostnaden för dessa lån 

blir högre, relativt sett. Det leder till följande hypoteser: 

 

H7a: Det finns ett positivt samband mellan räntespreaden och kortfristiga skulder för SME. 

H7b: Det finns ett negativt samband mellan räntespreaden och långfristiga skulder för SME. 

2.3.8. Branschtillhörighet 

 

Mac an Bhaird och Lucey (2010) pekar på att branschtillhörighet spelar roll för 

kapitalstrukturen, och Frank och Goyal (2009) beskriver bransch som en av de nyckelfaktorer 

som har starkast påverkan på ett företags kapitalstruktur. Utifrån Myers (1984) antaganden och 

förväntningar, påstår även han att tillgångar och behov varierar mellan branscher. Även Haris 

och Raviv (1991) poängterar att företag inom en viss bransch har större likheter med varandra 

än företag som är i olika branscher och vidare menar de att branscher tenderar att bibehålla sina 

relativa skuldnivåer över tid i jämförelse med andra branscher. Tidigare studier har funnit ett 

samband mellan typ av bransch och skuldsättningsgraden (Frank och Goyal, 2009; Mac an 

Bhaird och Lucey, 2010; Öhman och Yazdanfar, 2017). Därmed kan branschtillhörighet vara 

en viktig faktor som har ett samband med företagets val av skuldsättningsgrad, och således 

ställs följande hypoteser:  

 

H8a: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och kortfristiga skulder för SME. 

H8b: Det finns ett samband mellan branschtillhörighet och långfristiga skulder för SME. 

2.3.9. Ekonomisk kris 

 

Culbertson (1957) anser att i tider av ekonomisk kris borde det ske en åtstramning av både kort- 

och långfristiga krediter, eftersom likviditeten hos långivarna försämras. Aghion et al. (2010) 

gjorde ett liknade påstående - dock med en modifiering. Aghion et al. (2010) anser att 

kortfristiga krediter borde minska i perioder av makroekonomiska recessioner, medan andelen 

långfristiga krediter borde öka, och i perioder av ekonomisk tillväxt borde förhållandet vara det 

motsatta. Tidigare studier har dock pekat på en annan relation. Specifikt för SME pekade Berger 

och Udell (1998) på att i tider av kreditbegränsningar borde långivarna kräva ökade säkerheter 

av SME relativt de större företagen. Detta tyder på en negativ relation mellan ekonomisk kris 

och långfristiga skulder.  

 

Enligt Michaelas et al. (1999) är det möjligt att SME ökar användningen av kortfristiga skulder 

för att hantera underskottet som tillkommer av det reducerade kassaflödet. Tidigare studier har 

funnit att kortfristiga krediter ökar under tidsperioder av kris (Carbo-Valverde et al., 2016; 

Michaelas et al., 1999; Proenca et al, 2014), och på grund av den ökade risken för långivarna 
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borde långfristiga skulder minska i perioder av ekonomisk recession, vilket leder till följande 

hypoteser: 

 

H9a: Det finns ett positivt samband mellan ekonomisk recession och kortfristiga skulder för 

SME. 

H9b: Det finns ett negativt samband mellan ekonomisk recession och långfristiga skulder för 

SME. 

 

2.4. Analysmodell  

 

Figur 1 är baserad på de hypoteser som har genererats i förgående sektion, vilket är de faktorer 

som anses kunna påverka SME:s kapitalstruktur. Kapitalstrukturen är delad i kort- respektive 

långfristiga skulder, vilka är de två beroende variablerna av intresse för denna studie. De 

oberoende variablerna inkluderar aspekter som består av företagsspecifika faktorer som 

likviditet, lönsamhet, materiella tillgångar, tillväxt, storlek, den alternativa skatteskölden och 

den kontextspecifika variabeln branschtillhörighet. De oberoende variablerna inkluderar även 

variabler som är av exogen natur, vilka är räntespreaden och krisperioden. På båda sidorna av 

de oberoende variablerna illustreras vilket typ av relation som hypotiseras, och pilarna 

illustrerar att de oberoende variablerna anses ha en relation till de beroende variablerna. 

 

 

 

Figur 1: En analysmodell över studiens samtliga faktorer och de hypotetiska relationerna.  
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3. METOD 

 

I detta kapitel följer en redogörelse för forskningsprocessen i kronologisk ordning. Först 

presenteras litteratursökningen och källkritik, vilket följs av studiens forskningsansats, design 

och metod. Vidare beskrivs tillvägagångssättet för urval, datainsamling och databearbetning, 

för att därefter fortsätta med operationalisering av begrepp och konstruktionen av den 

statistiska analysmodellen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens validitet och 

reliabilitet och det etiska förhållningssättet.  

 

3.1. Litteratursökning och källkritik 
 

Processen som involverade litteratursökningen och granskningen startade med att först granska 

underliggande teorier inom detta problemområde för att sedan granska eventuella empiriska 

samband från tidigare forskning. Därefter undersöktes eventuella förklaringar till dessa 

aggregerade samband, för att avsluta med konstruktion av hypoteserna. Litteratursökningen 

skedde först och främst via "Google Scholar", vilket är Googles sökmotor för vetenskapliga 

och akademiska webbkällor. Som komplement användes Mittuniversitetets sökfunktion 

(Primo) för att få tag i de artiklar som endast existerade i HTML-format i Google Scholar. 

Syftet med användningen av Google Scholar som primär sökmotor var att sökningarna på de 

specifika nyckelordet arrangeras i termer av relevans. Det vill säga att de artiklar med högst 

antal citeringar har stor sannolikhet att hamna först i listan (Beel och Gipp, 2009). De artiklar 

som utgjorde den teoretiska genomgången för denna studie var "peer reviewed" och hade 

relativt högt antal citeringar. De artiklar som utgjorde tidigare forskning utgick från samma 

kriterier som förgående - dock tilläts det ett större spelrum i termer av antal citeringar då 

perspektiv från senare år potentiellt kunde ge en än mer nyanserad bild av området. Således 

utfördes det även sökningar efter datum kombinerat med relevans – dock innebar detta en viss 

risk då forskningens relevans var relativt okänd. De nyckelord som det söktes på var enstaka 

och/eller kombinationer av följande till den föregående diskuterade metoden: ”Capital 

structure”, "Crisis", ”Debt”, "Determinants", ”Financial crisis”, "Growth opportunities", 

"Inflation", "Interest rate", "Liquidity", "Long-term debt", ”Macroeconomic”, ”Pecking order 

theory”, “Profitability”, "Recession", “Short-term debt”, "Size", ”SME”, "Sweden" och 

"Trade off theory". 

 

Vidare granskades även kedjereferenser för insamlingen av teoretiskt och empiriskt underlag 

från de framtagna källorna utifrån sökorden för att få en djupare inblick i området. De artiklar 

som togs fram via kedjereferering granskades även de via Google Scholar angående antalet 

citeringar och ifall den var peer-reviewed för att kunna undersöka dess pålitlighet. Det skedde 

ingen kedjereferering för metodavsnittet utan det söktes huvudsakligen efter källor via Google 

Scholar. Vid sökningen utgick det endast efter relevans och det söktes på följande nyckelord: 

"Breusch-Pagan", "Durbin-Watson", ”Fixed effects”, "Google scholar search engine", 

"Hausman", "High multicollinearity", ”Panel data advantages”, “Panel data disadvantages”, 

"Random effects" och "Variance inflation factor". Vidare användes även två 

kurslitteraturböcker till metodavsnittet – dock endast till förklarande av diverse termer. I tabell 
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2 går det att utläsa att medelvärdet av samtliga journaler som användes i denna studie var 2,551 

(Academic Journal, 2017) respektive 2,308 (Incites, 2017).  

 

Tabell 2: Journalstatistik. 

Journal namn Antal artiklar I 

studien 

Rank från Academic journal 

(År 2015) 

Rank från inCites 

(År 2015) 

Accounting and Finance 1 2 0,927 
Applied Financial Economics 1 2 0,586 

Borsa Istanbul Review 1 - - 

Cogent Economics and Finance 1 - - 
Econometrica: Journal of the Econometric Society 2 4 4,053 

Entrepreneurship Theory and Practise 1 - 3,414 
Financial Management 3 3 0,774 

International Small Business Journal 1 3 2,215 

Journal of Applied Corporate Finance 1 1 - 
Journal of the Asia Pacific Economy 1 - 0,429 

Journal of banking and finance 1 3 7,939 

Journal of Business Economics and Management 1 - 0,618 

Journal of Business Finance and Accounting 2 3 0,837 

Journal of financial economics 4 4 3,541 

Journal of financial services research 1 3 0,769 
Journal of Monetary Economics 1 4 2,488 

Journal of Money, Credit and Banking 1 4 1,356 

Journal of multinational financial management 1 2 - 
Journal of Small Business Finance 1 3 - 

Marketing Science 1 4 1,647 

Procedia - Social and Behavioral Sciences* 1 - - 
Psychological methods 1 - 8,435 

Quality and Quantity 1 - 0,867 

Research in International Business and Finance 2 2 - 
Review of Accounting and Finance 1 2 - 

Small business economics 5 3 1,795 

Small Enterprise Research 1 - - 
Test 1 - 1,207 

The American economic review 2 4 3,833 

The Journal of Finance 6 4 5,290 
The Quarterly Journal of Economics 1 4 5,538 

Medelvärde för samtliga journaler i studien  2,551 2,308 

Kommentar: Medelvärdet räknades fram genom summan av antalet artiklar dividerat med summan av rankningarna; *Varje volym blir 

individuellt rankad i termer av relevans; - = Statistik fanns inte att hämta; Rankingsiffrorna hämtades från Charteredabs (2015) och Incites 

(2017). Ju högre värde i rank desto mer relevant är journalen. 

 

3.2. Forskningsansats, design och metod 
 

Efter insamlandet och granskning av tidigare forskning ansågs en deduktiv 

argumentationsmetod vara passande, eftersom studien formulerade hypoteser utifrån teorier om 

kapitalstrukturen och de olika faktorerna som potentiellt hade en relation med den. Detta 

testades sedan mot verkligheten. Det kunskapsteoretiska synsättet som valdes var det 

positivistiska, eftersom detta tillät studien att dra slutsatser från naturvetenskapliga modeller 

gällande den sociala verkligheten kring SME:s val av kapitalstruktur. Vidare ledde detta 

ställningstagande till den objektiva ståndpunkten gällande SME, eftersom studien utgick från 

att det existerade en yttre verklighet som är oberoende av dess interna aktörer. Genom att detta 

gjordes kunde en gränsdragning göras mot de interna företeelserna, som är problematiska att 

kvantifiera, som exempelvis ledningens roll i utformandet av företagets kapitalstruktur eller hur 

organisationens kultur påverkar valet av finansieringsmetod.  

 

Forskningsdesignen som valdes för insamlingen och analysen av data var en longitudinell 

design i form av en panelstudie, eftersom syftet med studien var att kartlägga förändringar över 



18 
 

tid samt att resultatet skulle vara representativt för en större skala av studiens primära 

analysenheter, vilket var SME i Sverige. Mätmetoderna för de oberoende variablerna likviditet, 

lönsamhet, materiella tillgångar, tillväxt, storlek, den alternativa skatteskölden och bransch 

innefattade en insamling av sekundärdata från databasen ”Retriever business insights” 

bestående av företagens omsättningstillgångar, totala tillgångar, avskrivningar, resultat efter 

finansnetto, materiella anläggningstillgångar, immateriella anläggningstillgångar, 

branschtillhörighet och SNI-koder. För mätmetoden av den exogena variabeln ränta gjordes en 

insamling av sekundärdata från SCB bestående av korta och långa räntor (tremånaders 

statsskuldväxlar och tioåriga statsobligationer). De beroende variablerna kortfristiga och 

långfristiga skulder och mätmetoden av dessa innefattande en insamling av data bestående av 

företagens kort- respektive långfristiga skulder samt deras totala skulder. 

 

För att tolka studiens resultat användes tre analysnivåer för den kvantitativa datamängden. 

Dessa analysnivåer bestod av en univariat nivå i form av deskriptiv analys, en bivariat nivå 

bestående av en korrelationsanalys och slutligen en multivariat nivå. För den multivariata 

analysen användes det två olika linjära regressioner för var och en av de tre beroende 

variablerna. De två olika metoderna var en utan fixerade effekter och med fixerade effekter. 

Den univariata analysen användes till att utröna trender i medelvärden och standardavvikelser 

över tid. Den bivariata analysen gjordes i syfte för att granska statistiskt signifikanta samband 

mellan variablerna och för att granska ifall det existerade någon multikollinjäritet. Det är en 

term som syftar på att de oberoende variablerna korrelerar relativt starkt med varandra som i 

sin tur kan resultera i att regressionsmodellen illustrerar ett snedvridet resultat (Grewal et al., 

2004). Gränsvärdet för multikollinjäritet, Pearson korrelationskoefficient (r), anses ofta vara 

över 0,8 (ibid). Den multivariata analysen användes för att bekräfta de ställda hypoteserna, med 

hjälp av modellerna med fixerade effekter. Modellerna utan fixerade effekter användes som en 

grundmodell för att illustrera skillnaden mellan modellerna. Programmet SPSS användes till 

den uni- och bivariata analysen och programmet Stata 13 användes till den multivariata 

analysen. 

 

3.3. Urval, datainsamling och databearbetning 
 

Den population som var av intresse för denna studie var SME i Sverige, och urvalsprocessen 

baserades enligt följande resonemang; Det existerade inte någon direkt rådande konsensus över 

vilka kriterier som utgjorde ett SME bland tidigare studier. Därför valde denna studie en 

kombination av svenska riktlinjer, som enligt Statistiska Centralbyrån var färre än 200 anställda 

(Statistiska Centralbyrån, 2010), och EU:s rekommendationer angående definitionen (EU 

rekommendation 2003/361), vilka var mindre än 250 st. anställda, mindre än 50 miljoner euro 

i omsättning och mindre än 43 miljoner euro i balansomslutning. De två sista kriterierna 

avrundades till ett ungefärligt värde av växelkursen i maj 2017, vilken avrundades till 10 

kronor/euro. Detta resulterade i 500 miljoner svenska kronor i omsättning och 430 miljoner 

svenska kronor i balansomslutning. Utifrån dessa kriterier skedde datainsamlingen av 

sekundärdata från databasen Retriever business insights. Sökkriterierna som valdes var företag 

med färre än 200 anställda och med en omsättning lägre än 500 miljoner svenska kronor, som 

en kombination av SCB:s definition och EU:s rekommendationer. Att balansomslutning togs 
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bort som ett kriterium låg inom sökfunktionens begränsningar i databasen som studien använde. 

Därefter avgränsades urvalet ytterligare då företag inom följande branscher valdes bort: (1) 

ambassader och internationella organisationer, (2) banker, finansbolag och försäkringsbolag, 

(3) bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer och (4) företag inom offentlig förvaltning 

och samhälle. Bank, finans och försäkring valdes bort då den branschen vanligtvis alltid 

betraktas som större företag (Bolagsverket, 2016) och har dessutom uteslutits från tidigare 

studier (Mac an Bhaird och Lucey, 2010; Öhman och Yazdanfar, 2017). De övriga branscher 

som valdes bort berodde på att ägarstruktur (exempelvis offentligt ägda) och verksamhetens 

syfte (intresseorganisationer eller samhällsansvar) avvek från populationen denna studie ville 

undersöka. Samtliga företag som söktes ut var aktiebolag som inte var noterade på någon 

börslista utan de var privata aktiebolag. Totalt innehöll databasen 183 207 företag efter den 

ovan beskrivna avgränsningen. Efter den första avgränsningen hämtades företagsinformation 

över perioden 2007-2015. Informationen för respektive företag som samlades in från databasen 

Retriever var följande: Namn på företaget, organisationsnummer, kortfristiga skulder, 

långfristiga skulder, omsättningstillgångar, resultat efter finansnetto, nettoomsättning, 

materiella tillgångar, immateriella tillgångar, totala tillgångar, avskrivningar, SNI-kod och typ 

av bransch. Slutligen samlades det in data över tidsperioden 2007 till 2015 avseende den 

exogena faktorn (räntespread) från Statistiska Centralbyråns (2017c) hemsida. Därefter 

påbörjades databearbetningen av datamängden. 

 

Databearbetningen inleddes med att företagen skulle ha en omsättning samt en 

balansomslutning på över 100 000 svenska kronor, för respektive undersökningsår, 2007-2015, 

för att säkerställa någon form av verksamhet. Tidigare studier har använt andra gränser för dessa 

nyckeltal, där exempelvis Öhman och Yazdanfar (2017) har 200 000 svenska kronor som nedre 

gräns för omsätttnig och 100 000 svenska kronor som gräns för balansomslutning. För att sträva 

efter att endast undersöka företag med löpande affärsverksamhet raderades även företag som 

fungerade som holdingbolag. Därefter rensades urvalet från alla företag där ekonomisk 

information saknades eller innehöll negativa värden på nyckeltal hämtade från balansräkningen 

för respektive år, 2007-2015, vilket även tidigare studier har gjort (Sogorb-Mira, 2005). Dessa 

rensningar syftade till att undvika risken att studiens nyckeltal, som beräknades utifrån division, 

skulle ge saknade och direkt felaktiga (negativa) värden. Företag som hade SNI-koder som inte 

var direkt kopplade till den bransch de var knutna till enligt databasen Retriever, raderades 

också bort för att reducera risken att företagen hörde till fel bransch. I appendix 1 framgår det 

vilka SNI-koder som hör till respektive bransch i denna studie. Efter den slutliga rensningen 

återstod totalt 79 916 företag som blev studiens slutliga urval, vilket resulterade i 719 244 fall 

summerat på en nio-årsperiod. Branschfördelningen över företagen går att utläsa i tabell 3. Det 

sista momentet som implementeras avseende datamängdens bearbetning var att alla 

företagsspecifika kvoter blev ”winsoriserade” vid den 0,05:e och 99,95:e percentilen, vilket 

innebar att det skedde en transformering av eventuella outliers till värden närmare medelvärdet, 

och detta har även tidigare studier gjort (Frank och Goyal, 2009). Frank och Goyal (2009) valde 

att transformera en större del av normalfördelningskurvan (vid 0,5:e och 99,5:e percentilen). 

Anledningen att denna studie valde en mindre avskalning av outliers än Frank och Goyal (2009) 

var för att reducera effekten av partiskhet mot medelvärdet som uppkommer av en 

winsorisering.  
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Tabell 3: Fördelningen över företag för respektive bransch. 

Bransch Antal företag Total andel företag 

Avlopp, avfall, el & vatten 
565 0,71% 

Bemanning & arbetsförmedling 
428 0,54% 

Bygg-, design- & inredningsverksamhet 
14662 18,35% 

Data, it & telekommunikation 
3489 4,37% 

Detaljhandel 
8815 11,03% 

Fastighetsverksamhet 
748 0,94% 

Företagstjänster 
1282 1,60% 

Hotell & restaurang 
3579 4,48% 

Hår & skönhetsvård 
3318 4,15% 

Hälsa & sjukvård 
618 0,77% 

Jordbruk, skogsbruk, jakt & fiske 
3313 4,15% 

Juridik, ekonomi & konsulttjänster 
6386 7,99% 

Kultur, nöje & fritid 
324 0,41% 

Livsmedelframställning 
873 1,09% 

Media 
316 0,40% 

Motorfordonshandel 
1019 1,28% 

Partihandel 
10526 13,17% 

Reklam & PR 
57 0,07% 

Reparation & installation 
3157 3,95% 

Resebyrå & turism 
359 0,45% 

Teknisk konsultverksamhet 
2568 3,21% 

Tillverkning & industri 
10161 12,71% 

Transport & magasinering 
1177 1,47% 

Utbildning, forskning & utveckling 
873 1,09% 

Uthyrning & leasing 
748 0,94% 

Övriga konsulttjänster 
555 0,69% 

Totalt 
79916 100% 

Kommentar: Studiens urval bestod av dessa 26 stycken branscher. 

 

3.4. Operationalisering 
 

Utifrån den insamlade datamängden kunde begreppen kvantifieras, och i denna sektion följer 

en beskrivning över hur respektive variabel blev operationaliserad. I tabell 4 inkluderades 

studiens samtliga variabler, vilken förkortningsterm som användes för respektive variabel, en 

förklaring över mätmetoden för respektive variabel samt vilka tidigare studier som har använt 

samma mätmetod för respektive begrepp.   
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Tabell 4: Operationaliseringen av studiens samtliga variabler. 

Variabel Förkortning Förklaring Referens 

Kortfristiga skulder KFS Skulder som återbetalas inom ett år 

(exempelvis leverantörsskulder och 

nyttjad kontokredit) dividerat med 

totala tillgångar 

Chittenden (1999), Cassar och Holmes (2003), Hall et al. 

(2004); Mateev et al. (2013) Matias och Serrasqueiro 

(2017) Michaelas et al. (1999), Nunes och Serrasqueiro 

(2012), Proenca et al. (2014), Sogorb-Mira (2005). 

Långfristiga skulder LFS Skulder med återbetalningstid 

överstigande ett år dividerat med 

totala tillgångar 

Chittenden (1999), Cassar och Holmes (2003), Hall et al. 

(2004); Mateev et al. (2013) Matias och Serrasqueiro 

(2017) Michaelas et al. (1999), Nunes och Serrasqueiro 

(2012), Proenca et al. (2014), Sogorb-Mira (2005). 

Totala skulder TTS Totala skuldsättningen dividerat 

med totala tillgångar. 

Chittenden (1999), Cassar och Holmes (2003), Hall et al. 

(2004); Mateev et al. (2013) Matias och Serrasqueiro 

(2017) Michaelas et al. (1999), Nunes och Serrasqueiro 

(2012), Proenca et al. (2014), Sogorb-Mira (2005). 

Likviditet LIK Omsättningstillgångar dividerat med 

kortfristiga skulder 

Deesomsak et al. (2004), Mateev et al. (2013), Proenca et 

al. (2014), Ozkan (2001). 

Lönsamhet LÖN Resultat efter finansnetto dividerat 

med totala tillgångar 

Chittenden et al. (1996), Daskalakis och Psillaki (2008), 

Michaelas et al. (1999), Sogorb-Mira (2005), Öhman och 

Yazdanfar (2017). 

Tillgångsstrukturen TS Materiella anläggningstillgångar 

dividerat med totala tillgångar 

Chittenden et al. (1996), Deesomsak et al. (2004), Frank 

och Goyal (2003), Hall et al. (2004), Mateev et al. (2013), 

Michaelas (1999), Nunes och Serrasqueiro (2012), Ozkan 

(2001), Proenca et al. (2014), Sogorb-Mira (2005). 

Tillväxtmöjligheter TM Immateriella tillgångar dividerat 

med totala tillgångar. 

Mac an Bhaird och Lucey (2014), Michaelas et al. (1999), 

Sogorb-Mira (2005), Titman och Wessels (1988). 

Storlek STO Den naturliga logaritmen av totala 

tillgångar. 

Deesomsak et al. (2004), Frank och Goyal (2009), Mateev 

et al. (2013), Matias och Serrasqueiro, (2017), Nunes och 

Serrasqueiro (2012), Sogorb-Mira (2005). 

Den alternativa 

skatteskölden 

DAS Avskrivningar dividerat med totala 

tillgångar. 

Deesomsak et al. (2004), Frank och Goyal (2003), 

Michaelas et al. (1999), Nunes och Serrasqueiro (2012), 

Titman och Wessels (1988). Öhman och Yazdanfar (2017). 

Räntespread RÄN Skillnaden mellan medelvärdet av 

10-åriga statsobligationsräntan och 

3-månaders statsskuldsväxel för 

respektive år. 

Barry et al. (2008), Frank och Goyal (2009), García-Teruel 

& Martínez-Solano, (2007).   

Branschtillhörighet BRA Den respektive branschens 

medianvärde avseende den totala 

skuldsättningsgraden. 

Frank och Goyal (2009) 

Krisdummy KRI 

 

KRI stod för åren 2008-2009. 

*År 2008-2009 var 1:or; Resterande 

år var 0:or. 

Deesomsak et al. (2004), Michaelas et al. (1999), Proenca 

et al. (2014). 

Kommentar: Kortfristiga, långfristiga och totala skulder är studiens tre beroende variabler. Likviditet, lönsamhet, tillgångsstrukturen, 

tillväxtmöjligheter, storlek, den alternativa skatteskölden, ränta, branschtillhörighet och dummyvariabeln för kris är studiens nio oberoende 

variabler. 
 

3.4.1. Beroende variabler 

 

Längst upp i tabell 4 går det att utläsa studiens två beroende variabler som var av primärt fokus, 

vilka var kortfristiga skulder (KFS) och långfristiga skulder (LFS). Den tredje beroende 

variabeln, totala skulder (TTS), användes i denna studie som en jämförelseaspekt mot de två 

andra beroende variablerna. Dessa variabler ligger ovanför det punktade horisontella sträcket i 

tabellen. Det går att utläsa i referenskolumnen ur tabell 4 att tidigare studier använde samma 

mätmetod som denna studie gällande de tre variablerna (Cassar och Holmes, 2003; Chittenden, 
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1999; Hall et al., 2004; Mateev et al., 2013; Matias och Serrasqueiro, 2017; Michaelas et al, 

1999;  Nunes och Serrasqueiro, 2012; Proenca et al., 2014; Sogorb-Mira 2005). Genom denna 

tudelning av skuldsättningsgraden blev det möjligt att differentiera faktorernas olika relationer 

till kapitalstrukturen, samtidigt som den totala skuldsättningsgraden kunde användas som ett 

ytterligare analysverktyg till detta fenomen. 

 

3.4.2. Oberoende variabler 

 

I tabell 4 går det att utläsa de nio oberoende variablerna i denna studie, vilka ligger under det 

punktade horisontella sträcket i tabellen. I de oberoende variablerna inkluderades alla de 

faktorer som potentiellt hade en relation till kapitalstrukturen, vilka var likviditet, lönsamhet, 

materiella tillgångar, tillväxt, storlek, den alternativa skatteskölden, ränta och 

branschtillhörighet samt en dummyvariabel för krisperioden. Det går att utläsa ur tabell 4, vilka 

studier som har använt samma mätmetod som denna studie gjorde för respektive variabel. 

Noterbart är att det existerade ingen rådande konsensus över hur vissa begrepp skulle 

operationaliseras mellan den tidigare forskningen inom detta område. Begreppen 

operationaliserades i de flesta fall till de kvantitativa mått som till synes har använts mest 

frekvent inom tidigare forskning. 

 

För variabeln likviditet (LIK) användes omsättningstillgångar dividerat med kortfristiga skulder 

(Deesomsak et al., 2004; Mateev et al., 2013; Ozkan, 2001; Proenca et al., 2014), och för 

variabeln lönsamhet (LÖN) användes mätmetoden resultat efter finansnetto dividerat med 

totala tillgångar (Chittenden et al., 1996; Daskalakis och Psillaki, 2008; Michaelas et al., 1999; 

Sogorb-Mira, 2005; Öhman och Yazdanfar, 2017). Vidare går att utläsa att denna studie 

använde materiella tillgångar dividerat med totala tillgångar som mätmetod för variabeln 

tillgångsstruktur (TS), vilket även tidigare forskning har gjort (Chittenden et al., 1996; 

Deesomsak et al., 2004; Frank och Goyal, 2003; Hall et al., 2004; Mateev et al., 2013; 

Michaelas, 1999; Nunes och Serrasqueiro, 2012; Ozkan, 2001; Proenca et al., 2014; Sogorb-

Mira, 2005). Ett undantag gällande användningen av de mätmetoder som till synes har använts 

inom tidigare forskning var operationaliseringen för variabeln tillväxtmöjligheter (TM). Den 

blev operationaliserad enligt Mac an Bhaird och Lucey (2014), Michaelas et al. (1999), Titman 

och Wessels (1988) och Sogorb-Mira (2005) definition, vilket var immateriella tillgångar 

dividerat med totala tillgångar som mätmetod. Detta gjordes för att kunna mäta tillväxten för 

respektive år. Andra definitioner använder oftast en förändring från förgående år som mätmetod 

(Cassar och Holmes, 2003; Nunes och Serrasqueiro, 2012; Proenca et al, 2014;  Öhman och 

Yazdanfar 2017), och detta skulle resultera till att år 2007 inte hade gått att mäta. För de två 

variablerna storlek (STO) och den alternativa skatteskölden (DAS) användes den naturliga 

logaritmen av totala tillgångar för storlek (Deesomsak et al., 2004; Frank och Goyal, 2009; 

Mateev et al., 2013; Nunes och Serrasqueiro, 2012; Sogorb-Mira, 2005), och avskrivningar 

dividerat med totala tillgångar för den alternativa skatteskölden (Deesomsak et al., 2004; Frank 

och Goyal, 2003; Michaelas et al., 1999; Nunes och Serrasqueiro, 2012; Titman och Wessels, 

1988; Öhman och Yazdanfar, 2017).  
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Relativt få studier gällande kapitalstrukturen har använt räntespreaden som en faktor som kan 

påverka SME:s kapitalstruktur, vilket betydde att det existerade osäkerhet över vilken 

mätmetod som skulle användas. Räntespreaden (RÄN) operationaliserades enligt Barry et al., 

(2008) och Frank och Goyal (2009) mätmetod, vilket var skillnaden av medelvärdet mellan den 

tio-åriga statsobligationens ränta och räntan för statsskuldväxeln på tre-månader för respektive 

år. I Figur 2 illustreras förändringen av statsskuldväxlarna och statsobligationerna över 

tidsperioden 2007-2015.  

 

Figur 2: Diagram över kort och lång ränta för perioden 2007-2015 (Statistiska Centralbyrån, 

2017c). 

 

Vidare används branschens medianvärde för den totala skuldsättningsgraden för respektive 

bransch för varje tidsperiod gällande variabeln branschtillhörighet (BRA). Denna mätmetod 

användes för att Frank och Goyal (2009) empiriskt visade att detta är det mest reliabla måttet 

för att mäta branscheffekter. Denna studie tillämpade en dummyvariabel för att kunna besvara 

på det primära syftet. Det operationaliserades en binär krisdummy (KRI) som omfattade åren, 

2008-2009, vilket fick värde 1 medan de resterade åren fick värde 0. De resterande åren var 

därmed referensår för själva krisdummyn. Detta har även liknade studier gjort (Deesomsak et 

al., 2004; Michaelas, 1999; Proenca et al, 2014) – dock för andra tidsperioder, eftersom andra 

kriser och/eller länder har studerats. Anledningen till denna indelning var att år 2008 och 2009 

drabbades Sverige av finanskrisen (Statistiska Centralbyrån, 2017b) där BNP 

(Bruttonationalprodukten) sjönk relativt kraftigt, vilket illustreras i figur 3.  

 
Figur 3: Diagram över BNP i fasta priser i Sverige för perioden 2007-2015 (Statistiska 

Centralbyrån, 2017b). 
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3.5. Modellspecificering 
 

För att kunna analysera de operationaliserade begreppen och därmed kunna urskilja studiens 

resultat konstruerades sex stycken olika modeller, varav tre var vanliga linjära regressioner 

(OLS) och tre var regressioner med fixerade effekter (FE).  

 

Den insamlade datamängden bestod av tvärsnittsdata över en tidsperiod, vilket innebär att 

studien hanterar longitudinell data (s.k. paneldata). Vidare innehöll det färdiga urvalet lika 

många observationer per företag, vilket innebar att studien hade en balanserad panel. 

Paneldatamodeller innefattar några fördelar gentemot de vanliga tvärsnittsmodellerna. Bland 

annat minskar paneldata kollinjäriteten mellan de oberoende variablerna, vilket förbättrar 

uppskattningarna av analysmodellen, och paneldata är bättre på att analysera dynamiska 

förhållanden gentemot tvärsnittsdata (Hsiao, 2007). Det går även att ta hänsyn till de dolda 

individuella skillnaderna hos undersökningsenheterna med hjälp av paneldatamodeller (ibid). 

Denna studie valde att tillämpa OLS som en grundmodell, vilket även tidigare studier har gjort 

(Chittaden, 1999; Deesomsak, 2004; Öhman och Yazdanfar, 2017). Nedan följer tre OLS 

modelleringar i formel 1: 

 

𝐾𝐹𝑆𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝐼𝐾1,𝑖𝑡  +  𝛽2 ∗ 𝐿Ö𝑁2,𝑖𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑆3,𝑖𝑡  +  𝛽4 ∗ 𝑇𝑀4,𝑖𝑡  +  𝛽5 ∗ 𝑆𝑇𝑂5,𝑖𝑡  

+  𝛽6 ∗ Å𝐿𝐷6,𝑖𝑡  +  𝛽7 ∗ 𝐷𝐴𝑆7,𝑖𝑡  +  𝛽8 ∗ 𝑅Ä𝑁8,𝑖𝑡 +  𝛽9 ∗ 𝐵𝑅𝐴9,𝑖𝑡 + δ2 ∗ 𝐾𝑅𝐼2

+  𝑢𝑖𝑡 

 

𝐿𝐹𝑆𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝐼𝐾1,𝑖𝑡  +  𝛽2 ∗ 𝐿Ö𝑁2,𝑖𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑆3,𝑖𝑡  +  𝛽4 ∗ 𝑇𝑀4,𝑖𝑡  +  𝛽5 ∗ 𝑆𝑇𝑂5,𝑖𝑡  

+  𝛽6 ∗ Å𝐿𝐷6,𝑖𝑡  +  𝛽7 ∗ 𝐷𝐴𝑆7,𝑖𝑡  +  𝛽8 ∗ 𝑅Ä𝑁8,𝑖𝑡 +  𝛽9 ∗ 𝐵𝑅𝐴9,𝑖𝑡 + δ2 ∗ 𝐾𝑅𝐼2

+  𝑢𝑖𝑡 

 

𝑇𝑇𝑆𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝐼𝐾1,𝑖𝑡  +  𝛽2 ∗ 𝐿Ö𝑁2,𝑖𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑆3,𝑖𝑡  +  𝛽4 ∗ 𝑇𝑀4,𝑖𝑡  +  𝛽5 ∗ 𝑆𝑇𝑂5,𝑖𝑡  

+  𝛽6 ∗ Å𝐿𝐷6,𝑖𝑡  +  𝛽7 ∗ 𝐷𝐴𝑆7,𝑖𝑡  +  𝛽8 ∗ 𝑅Ä𝑁8,𝑖𝑡 +  𝛽9 ∗ 𝐵𝑅𝐴9,𝑖𝑡 + δ2 ∗ 𝐾𝑅𝐼2

+  𝑢𝑖𝑡 

 

Formel 1: OLS-modellerna. i = den individuella dimensionen; t = tidsdimensionen; β0 = 

interceptet; βn = koefficienten för den oberoende variabeln; δ = koefficienten för den binära 

krisdummyn; u = residual termen.  

 

För OLS-modellen utfördes två statistiska tester, vilka kan utläsas ur tabell 7. Det ena var ett 

”VIF” test, vilket testar multikollinjäriteten i modellen (O´brien, 2007). Det andra testet var ett 

”Durbin-Watson” test, vilket används för att undersöka om det existerar någon autokorrelation 

mellan värdena i modellen (Nerlove och Wallis, 1966). VIF värden över fyra brukar anses vara 

problematiskt, eftersom detta tyder på multikollinjäritet (O´brien, 2007), och för Durbin-

Watson testet är värden under ett och över tre relativt problematiska – där två är det optimala 

värdet (Nerlove och Wallis, 1966). Dock är OLS-modellen problematisk i flera avseenden då 

den inte tar hänsyn till varken heterogeniteten bland företagen eller heteroskedasticiteten i 

datamängden. Heteroskedasticiteten är en term som beskriver ifall residualerna i modellen 



25 
 

följer ett visst mönster (Hill et al., 2012), och detta kan medföra att modeller tappar effektivitet 

(Breusch och Pagan, 1979). Ytterligare ett problem som OLS-modellen inte kan hantera är att 

paneldata på företag tenderar att autokorrelera eftersom samma företag mäts flera gånger över 

en tidsperiod.  Av denna anledning valde denna studie att hitta en modell som kunde kontrollera 

heterogeniteten, heteroskedasticiten och autokorrelationen. 

 

För att hantera dessa problem och beroende på vilken datamängd som studien omfattar kan 

olika modeller vara mer eller mindre lämpliga. Två av dessa modeller är FE-modellen eller den 

slumpmässiga modellen. För att kunna utröna vilken av dessa modeller som var passande till 

datamängden utfördes ett ”Hausman test”. Detta test har även liknade studier tillämpat (Sogorb-

Mira, 2005; Öhman och Yazdanfar, 2017). Ifall testet visar statistisk signifikans är FE-modellen 

lämpligast att använda (Clark och Linzer, 2015). Å andra sidan kan valet av modell bestämmas 

på ett mer intuitivt sätt likt Michaelas et al. (1999), vilket kan göras via villkorliga eller 

ovillkorliga inferenser (Hedges och Vevea, 1998) eller baserat på hur stort urvalet är (Clark och 

Linzer, 2015). Vid större urvalsstorlekar tenderar FE-modellen att vara en bättre estimator 

(ibid). Denna studie valde ändå att genomföra ett Hausman test för att säkerställa val av modell, 

trots den relativt stora datamängden. Programmet som användes för testet var Stata 13, och 

resultatet från Hausman testet visade att FE-modellen var mer passande för datamängden, 

vilken kan utläsas i tabell 7. Ekvationerna som blev specificerade går att utläsa i formel 2:  

 

 𝐾𝐹𝑆𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝐼𝐾1,𝑖𝑡  +  𝛽2 ∗ 𝐿Ö𝑁2,𝑖𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑆3,𝑖𝑡  +  𝛽4 ∗ 𝑇𝑀4,𝑖𝑡  +  𝛽5 ∗ 𝑆𝑇𝑂5,𝑖𝑡  

+  𝛽6 ∗ Å𝐿𝐷6,𝑖𝑡  +  𝛽7 ∗ 𝐷𝐴𝑆7,𝑖𝑡  +  𝛽8 ∗ 𝑅Ä𝑁8,𝑖𝑡 + 𝛽9 ∗ 𝐵𝑅𝐴9,𝑖𝑡 + δ2 ∗ 𝐾𝑅𝐼2

+  𝜂𝑖𝑡 

 

𝐿𝐹𝑆𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝐼𝐾1,𝑖𝑡  +  𝛽2 ∗ 𝐿Ö𝑁2,𝑖𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑆3,𝑖𝑡  +  𝛽4 ∗ 𝑇𝑀4,𝑖𝑡  +  𝛽5 ∗ 𝑆𝑇𝑂5,𝑖𝑡  

+  𝛽6 ∗ Å𝐿𝐷6,𝑖𝑡  +  𝛽7 ∗ 𝐷𝐴𝑆7,𝑖𝑡  +  𝛽8 ∗ 𝑅Ä𝑁8,𝑖𝑡 + 𝛽9 ∗ 𝐵𝑅𝐴9,𝑖𝑡 + δ2 ∗ 𝐾𝑅𝐼2

+  𝜂𝑖𝑡 

 

𝑇𝑇𝑆𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝐿𝐼𝐾1,𝑖𝑡  +  𝛽2 ∗ 𝐿Ö𝑁2,𝑖𝑡  + 𝛽3 ∗ 𝑇𝑆3,𝑖𝑡  +  𝛽4 ∗ 𝑇𝑀4,𝑖𝑡  +  𝛽5 ∗ 𝑆𝑇𝑂5,𝑖𝑡  

+  𝛽6 ∗ Å𝐿𝐷6,𝑖𝑡  +  𝛽7 ∗ 𝐷𝐴𝑆7,𝑖𝑡  +  𝛽8 ∗ 𝑅Ä𝑁8,𝑖𝑡 +  𝛽9 ∗ 𝐵𝑅𝐴9,𝑖𝑡 + δ2 ∗ 𝐾𝑅𝐼2

+  𝜂𝑖𝑡 

 

Formel 2: FE-modellerna. i = den individuella dimensionen; t = tidsdimensionen; β0 = 

interceptet; βn = koefficienten för den oberoende variabeln; δ = koefficienten för den binära 

krisdummyn; 𝜼 = hanterar heterogeniteten bland företagen.  

 

En styrka med FE-modeller är att den tillåter en analys mellan beroende variabel och de 

oberoende variablerna över tid, och den kontrollerar för påverkan från de individspecifika 

dragen som annars skulle kunna ge ett snevridet resultat (Hsiao, 2007). Det vill säga att den 

kontrollerar för den potentiella heterogeniteten bland företagen. Vidare utfördes ett ”Breusch-

Pagan” test, vilket är ett test som undersöker heteroskedasticitet. Detta test visade att det 

existerade heteroskedasticitetet bland de oberoende variablerna (χ 2 = 9,706; P = 0,000), 
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eftersom testet var signifikant (Breusch och Pagan, 1979). Av denna anledning tillämpades det 

robusta standardfel i FE-modellen i programmet Stata 13 som korrigerar för både 

hetereoskedasticitet och autokorrelation (StataCorp, 2013). 

 

Då FE-modellerna kunde kontrollera för de tidigare nämnda problemområden satte denna 

studie kriteriet att endast FE-modellerna kunde acceptera eller förkasta hypoteserna, medan 

OLS-modellerna hade syftet att illustrera resultatet från ett perspektiv där heterogenitet, 

heteroskedasticitet och autokorrelation inte beaktades.   

 

3.6. Metodens validitet och reliabilitet 
 

Utifrån de föregående delarna i metoden som beskriver de vägval som har gjorts i 

forskningsprocessen, får detta en effekt på trovärdigheten och återupprepningsförmågan av 

studien, vilket detta avsnitt diskuterar. Simplifierat syftar validitet på ifall studien mäter det den 

avser att mäta, och reliabilitet innebär hur själva studien mäter - eller med andra ord hur väl 

forskningsprocessen kan replikeras (Bryman och Bell, 2013). De grundläggande momenten 

som implementerades i syfte för att stärka studiens validitet och reliabilitet var följande; Studien 

hämtade det teoretiska underlaget endast från artiklar som blivit “peer-reviewed”, vilket innebär 

att dessa artiklar har blivit granskade av experter inom området. Som litteratursökningen (se 

3.5) beskrev söktes det först och främst artiklar som hade högst antal citeringar inom området 

för att konstruera det teoretiska underlaget utifrån relevant tidigare forskning.  

 

Termen som beskriver överensstämmelsen mellan de teoretiska och operationaliserade 

definitionerna kallas för begreppsvaliditeten (ibid.). Studien strävade att öka 

begreppsvaliditeten genom att samtliga operationaliserade teoretiska begrepp blev hämtade från 

tidigare forskning. Dock, genom användningen av journaler där ”impact factor” inte kunde 

hittas via dessa två mätinstitut (Charteredabs, 2015; Incites, 2017), innebar detta en eventuell 

försvagning av validiteten. Noterbart är att vissa journaler kan ha slutat existera vilket innebar 

att rankningen inte gick att undersökas. Modellspecificeringen hade fokuset att stärka 

validiteten i termer av att studien ska mäta det den avsedde att mäta. FE-modellen konstruerades 

för att ta hänsyn till heterogeniteten bland företagen, heteroskedasticiteten bland residualerna 

och autokorrelationen i paneldata. Winsoriseringen av datamängden gjordes för att stärka 

reliabiliteten av studien i termer av att det ska vara lättare att återskapa studien samtidigt som 

relativt kraftiga outliers kunde transformeras. Winsoriseringen hade också syftet att stärka 

validiteten i regressionsmodellerna, eftersom det existerade relativt kraftiga outliers i 

datamängden, vilket skulle kunna innebära ett missvisande resultat.  

 

Värt att notera är dock att några av dessa vägval även kunde försvaga validiteten. Bland annat 

genom användningen av artiklar som var publicerad i journaler med lägre status i termer av 

relevans, vilket innebar en risk avseende relevant forskning. Denna uppoffring av validiteten 

gjordes i syftet för att kunna använda artiklar som har publicerats på senare år inom detta 

område. Även mätmetoderna för några av de operationaliserade begreppen kunde potentiellt 

försvaga validiteten då de hanterades av proxyvariabler, vilket innebar en direkt avvikelse från 

verkligheten, och detta kunde minska studiens begreppsvaliditet i termer av att själva proxyn 
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utgjorde ett substitut för det verkliga begreppet trots att det var hämtat från tidigare forskning. 

Det begrepp som denna studie bedömde hade högst risk att försvaga begreppsvaliditeten var 

operationaliseringen av variableln tillväxtmöjligheter eftersom denna operationalisering var 

relativt unik i dess användning. Vidare kan winsorisering innebära att datamängden blev relativt 

mer partisk mot medelvärdet.  

 

Den externa validiteten är en term som syftar på studiens generaliserbarhet (Bryman och Bell, 

2013). Urvalsprocessen påverkade studiens generaliserbarhet till populationen – SME i Sverige 

– och reliabiliteten av studiens resultat. I strävan att stärka studiens externa validitet 

inkluderades en bred skara av olika branscher (26 stycken) samt inkluderande av ett relativt 

stort antal företag i urvalet. Ytterligare åtgärder för att stärka generaliserbarheten var att 

uteslutningsprocessen av icke-passade undersökningsenheter syftade till att likna tidigare 

studiers metoder, samt att själva databearbetningen menade till att hantera datamängden så lite 

som möjligt för att bibehålla objektiviteten av datamängden. För att stärka studiens reliabilitet 

har studiens steg i forskningsprocessen försökt att blivit återgivna både transparent och 

noggrant, och ifall det inte sker några förändringar i Retrievers databas borde en fullständig 

replikering vara möjlig. En aspekt som potentiellt kunde försvaga generaliserbarheten var att 

urvalsmetoden inte var ett slumpmässigt urval, utan istället plockades alla 

undersökningsenheter som passade kriterierna utifrån Retrievers databas.  

 

3.7. Etiskt förhållningssätt 
 

Gustafsson et al. (2011) argumenterar för några generella etiska riktlinjer över hur forskning 

skall beskrivas. Sammanfattningsvis kan de etiska riktlinjerna beskrivas som att vara 

sanningsenlig, transparent, rättvis, ha en god ordning på materialet och att inte plagiera andras 

forskning. Vid granskningen av materialet som användes har denna studie försökt att återge en 

autentisk bild över den tidigare forskningen för att bibehålla integriteten, samt att inte förvränga 

implikationer till eget intresse. Studiens data har också endast använts i forskningssyfte, vilket 

innebär att inga obehöriga har haft tillgång till den. Vidare var alla företagen i studien anonyma 

för att ingen skulle komma till eventuell skada. För att metoden ska vara lättare att granska för 

utomstående har studien försökt att återge forskningsprocessen så transparent som möjligt.   
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

I detta kapitel presenteras resultaten från den uni-, bi- och multivariata analysmodellerna. Den 

univariata bestod av deskriptiv statistik över tidsperioden. Den bivariata bestod av en 

korrelationsanalys och den multivariata bestod av multipla regressionsmodeller med och utan 

fixerade effekter. 

 

4.1. Resultat från den deskriptiva statistiken 
 

Initialt gjordes en deskriptiv analys över studiens variabler för respektive år - exkluderat RÄN 

och KRI, eftersom RÄN var statisk över alla företag och KRI var endast hopslagning av 

tidsperioder. Tabell 5 innehåller deskriptiv statistik för respektive år som avser antalet företag, 

medelvärdet och standardavvikelsen samt de totala summorna av antalet företag, det 

genomsnittliga medelvärdet och den genomsnittliga standardavvikelsen för hela tidsperioden. 

Över tidsperioden går det att utläsa att KFS har en nedåtgående trend från 0,449 år 2007 till 

0,395 år 2015. Det går även att se att standardavvikelsen blir större och går från 0,245 år 2007 

till 0,270 år 2015. Noterbart är att standardavvikelsen minskade år 2010 som var det första året 

efter krisen för att sedan fortsätta att öka. LFS uppvisar också en nedåtgående trend över hela 

tidsperioden. År 2007 har LFS ett medelvärde på 0,140 och år 2015 har LFS ett medelvärde på 

0,119. Standardavvikelsen för LFS visar på ett varierande mönster. År 2007 har LFS en 

standardavvikelse på 0,216 och år 2015 har LFS en standardavvikelse på 0,208, vilket också 

var det lägsta uppmätta standardavvikelsen för LFS över tidsperioden. Standardavvikelsen var 

som högst under krisåren 2008 och 2009 med värden på 0,217 för båda åren. Även TTS har en 

stadig minskning av sitt medelvärde för perioden 2007-2015. Medelvärdet har minskat från 

0,589 till 0,515 samtidigt som den långsiktiga trenden på standardavvikelsen går åt motsatt håll 

då den har ökat från 0,283 till 0,328 för hela perioden. Dock har den en liten topp år 2009 för 

att sedan falla tillbaka 2010 och därifrån har den konstant ökat. 

  

Några andra noterbara förändringar över tidperioden avseende medelvärden hos de faktorer 

som påverkar kapitalstrukturen är bland annat att LIK uppvisade en uppåtgående trend över 

hela tidsperioden, från 2,351 för år 2007 till 3,415 år 2015. LÖN påvisade ett varierande 

mönster där medelvärdet gentemot de förgående året sjönk för åren 2008, 2009, 2012 och 2013 

medan de ökade för de övriga åren. Det lägsta värdet för LÖN inträffar under krisperioden, år 

2009, då den är 0,073. Från år 2007 till år 2008 gick TS upp något, därefter har den en 

nedåtgående trend utan några avbrott, och skillnaden mellan medelvärdet för år 2007 (0,203) 

och år 2015 (0,165) är 0,038, vilket ger en total negativ procentuell förändring på cirka 19 %. 

Medelvärdet för TM har en nedåtgående trend över hela tidsperioden likt KFS och LFS. TM 

minskar från 0,012 för år 2007 till 0,007 för år 2015. Dock visar resultatet på en avtagande 

nedtrappningshastighet då det har likartade resultat i två-årsperioder (2010-2011, 2012-2013, 

2014-2015). STO tydliggör en stigande trend över hela tidsperioden likt LIK. Värdet för STO 

går från 7,978 år 2007 till 8,276 år 2015. DAS har vid krisperioden 2008-2009 de högsta 

noterade värden på 0,045 för respektive år. Därefter åskådliggör DAS en reducering för varje 

år för att år 2015 uppvisa ett värde på 0,033. Slutligen visar variabeln BRA en stigande trend 

genom hela tidsperioden, där medelvärdet över branschmedianerna ökar år efter år. Det initiala 
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värdet för mätperioden, år 2007, är 0,496 och vid utgången av mätperioden, år 2015, var värdet 

0,590. 

 

Tabell 5: Deskriptiv statistik. 

Variabler:  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

KFS N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

  x̅  0,449 0,440 0,430 0,426 0,419 0,413 0,404 0,396 0,395 0,419 

  s  0,245 0,250 0,254 0,249 0,252 0,258 0,263 0,266 0,270 0,257 

LFS N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

  x̅  0,140 0,140 0,138 0,133 0,130 0,129 0,127 0,124 0,119 0,131 

  s 0,216 0,217 0,217 0,213 0,211 0,211 0,211 0,211 0,208 0,213 

TTS N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 71924 

 x̅  0,589 0,581 0,569 0,560 0,550 0,543 0,532 0,521 0,515 0,55 

 s 0,283 0,293 0,300 0,294 0,296 0,305 0,315 0,321 0,328 0,30 

LIK N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

  x̅  2,351 2,428 2,550 2,607 2,746 2,896 3,084 3,262 3,415 2,816 

  s  4,106 4,117 4,206 4,221 4,751 5,203 5,623 6,032 6,662 5,082 

LÖN N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

  x̅  0,107 0,084 0,073 0,092 0,095 0,082 0,080 0,090 0,099 0,089 

  s  0,214 0,221 0,215 0,204 0,203 0,206 0,207 0,209 0,225 0,212 

TS N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

  x̅  0,203 0,204 0,198 0,188 0,183 0,180 0,177 0,172 0,165 0,186 

  s  0,239 0,243 0,243 0,240 0,240 0,240 0,239 0,237 0,233 0,240 

TM N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

  x̅  0,012 0,011 0,010 0,009 0,009 0,008 0,008 0,007 0,007 0,009 

  s  0,063 0,061 0,059 0,055 0,053 0,053 0,052 0,049 0,048 0,055 

STO N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

 x̅  7,978 8,037 8,060 8,122 8,172 8,196 8,214 8,241 8,276 8,144 

 s  1,421 1,422 1,417 1,423 1,433 1,441 1,450 1,462 1,475 1,441 

DAS N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

 x̅  0,044 0,045 0,045 0,042 0,040 0,037 0,036 0,034 0,033 0,039 

 s  0,056 0,057 0,058 0,058 0,057 0,054 0,053 0,051 0,052 0,055 

BRA N 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 79916 719244 

 x̅  0,496 0,504 0,516 0,532 0,541 0,552 0,562 0,578 0,590 0,541 

 s  0,063 0,063 0,062 0,060 0,062 0,063 0,064 0,065 0,063 0,070 

Kommentar:  KFS = Kortfristiga skulder; LFS = Långfristiga skulder; TTS = Totala skulder; LIK = Likviditet; LÖN = Lönsamhet; TS = 

Tillgångsstrukturen; TM = Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; DAS = Den alternativa skatteskölden; BRA = Branschtilhörighet;  N = Antalet 

observationer, x̅ = Medelvärdet, s = Standardavvikelsen. 

 

4.2. Resultat från korrelationstestet 
 

I detta avsnitt genomfördes ett bivariat korrelationstest på studiens samtliga variabler inklusive 

RÄN och KRI som uteslöts ur den univariata sektionen. Testet gjordes för att kunna se vilka 

eventuella samband som existerar samt ifall det existerade någon risk för multikollinjäritet. 

Tabell 6 illustrerar en korrelationsmatris där det går att utläsa vilken styrka som existerar mellan 

variabler som beskrivs av korrelationskoefficienten (r), och ifall dessa samband är statistiskt 

signifikanta, vilket p-värdet (P) demonstrerar.  
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Tabell 6: Korrelationsmatris. 

Variabler KFS LFS TTS LIK LÖN TS TM STO DAS RÄN BRA 

KFS r            

P 

 
  

 
        

LFS r -0,199           

P 
 

(0,000) 
*** 

 
 

        

TTS r 0,713 0,539          

P (0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

 
        

LIK r -0,337 -0,029 -0,304         

P 

 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 
        

LÖN r -0,190 -0,232 -0,326 0,050        

P (0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 
       

TS r -0,233 0,510 0,160 -0,126 -0,139       

P (0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

      

TM r 0,044 0,066 0,083 -0,042 -0,079 -0,058      

P (0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

(0,000) 
*** 

     

STO r -0,137 0,087 -0,058 0,041 0,065 0,181 0,036     

P (0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 
    

DAS r 0,005 0,204 0,148 -0,110 -0,176 0,485 0,184 -0,083    

P (0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 
   

RÄN r -0,004 0,001 -0,003 0,002 -0,015 0,001 0,002 0,000 0,012   

P (0,000) 

*** 
(0,356) 

(0,014) 

* 

(0,142) 

 

(0,000) 

*** 

(0,578) 

 

(0,072) 

 

(0,690) 

 

(0,000) 

*** 
  

BRA r 0,055 0,127 0,135 -0,082 -0,108 0,149 -0,005 0,085 0,098 0,007  

 
P (0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
(0,000) 

*** 
  

KRI r 0,033 0,020 0,042 -0,034 -0,027 0,035 0,015 -0,036 0,050 0,145 -0,238 

 
P (0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

(0,000) 

*** 

Kommentar: KFS = Kortfristiga skulder; LFS = Långfristiga skulder; TTS = Totala skulder; LIK = Likviditet; LÖN = Lönsamhet; TS = 

Tillgångsstrukturen; TM = Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; DAS = Den alternativa skatteskölden; RÄN = Räntespreaden; BRA = 

Branschtillhörighet; r = Pearsons korrelationskoefficient; P = Sannolikheten för det statistiska utfallet; * Visst samband (P < 0,05);  ** Starkt 

samband (P < 0,01); *** Mycket starkt samband (P < 0,001). Respektive bivariat samband hade 719 244 observationer. 

 

Det går att utläsa ur tabell 6 att ett stort antal av variablerna demonstrerar signifikanta samband 

med varandra. Den beroende variabeln KFS uppvisar statistiskt signifikant korrelation med 

samtliga variabler. De variabler som har ett negativ samband med KFS är LFS, LIK, LÖN, TS, 

STO och RÄN, och de tre med det starkaste negativa sambandet med KFS är LIK (r = -0,337), 

TS (r = -0,233) och LFS (r = -0,199). Det negativa sambandet betyder att variablerna statistiskt 

rör sig i motsatt riktning mot KFS. Vidare påvisar KFS ett positivt samband med TTS, TM, 

DAS, BRA och KRI. De tre variabler med det starkaste sambandet i denna grupp är TTS (r = 

0,713), BRA (r = 0,055) och TM (r = 0,044). Det positiva sambandet innebär att variablerna 

statistiskt rör sig i samma riktning som KFS. Samtliga bivariata samband visar mycket starka 

signifikanta samband (P < 0,001) gentemot KFS. Den andra delen av skuldsättningsgraden, 

LFS, har ett statistiskt signifikant samband med alla variabler utom RÄN (P < 0,356). LFS har 

ett negativt samband med KFS, LIK och LÖN. Med en redovisning av variablernas styrka i 

sambandet med LFS är rangordningen följande: LÖN (r = -0,232), KFS (r = -0,199) och LIK (r 
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= -0,029). Vidare visar LFS ett positivt samband med TTS, TS, TM, STO, DAS, BRA och KRI, 

och de tre variabler med det starkaste sambandet i den gruppen är TTS (r = 0,539), TS (r = 

0,510), och DAS (r = 0,204).  

 

För den totala skuldsättningsgraden (TTS) finns det ett statistiskt signifikant samband med 

samtliga variabler. TTS har en negativ korrelation med LIK, LÖN, STO och RÄN. Det starkaste 

negativa sambandet med TTS har LÖN (r = -0,326), för att följas av LIK (r = -0,304) och STO 

(r = -0,058). Vidare uppvisar TTS ett positivt samband med KFS, LFS, TS, TM, DAS, BRA 

och KRI. De tre variablerna med det starkaste positiva sambandet med TTS är KFS (r = 0,713), 

LFS (r = 0,539) och TS (r = 0,160).  

 

Den starkaste av alla bivariata samband har värdet 0,713, vilket är det mellan KFS och TTS, 

och det starkaste sambandet mellan de oberoende variablerna har värdet 0,485 som är mellan 

variablerna DAS och TS. Detta visar att det existerar en låg risk för multikollinjäritet, eftersom 

det starkaste sambandet mellan de oberoende variablerna är lägre än 0,8. Den minsta 

korrelationskoefficienten har värdet 0,000, vilket är mellan RÄN och STO, dock har det 

sambandet ingen statistisk signifikans. 

 

4.3. Resultat från OLS- och FE-modellerna 

 

I denna del presenteras resultatet från samtliga regressionsmodeller, vilket är tre OLS-modeller 

och tre FE-modeller. OLS-modellerna agerar endast som ett jämförelsemodell till de fixerade 

modellerna, varav FE-modellerna är till för att bekräfta hypoteserna. I tabell 7 går det att utläsa 

vad de oberoende variablerna har för b-koefficient (B), standardfel och p-värde (P) i respektive 

modell. Längst upp i tabellen illusteras modellernas justerade förklaringsförmåga (R2 adj.), f-

värde (F) och p-värde. Angående OLS-modellerna går det att utläsa att modellernas oberoende 

variabler förklarar den totala variansen i KFS till 24,9 % (R2 adj. = 0,249), i LFS till 30,6 % (R2 

adj. = 0,306) och i TTS till 20,8 % (R2 adj. = 0,208).  

 

De oberoende variablerna förklarar den totala variansen i modellerna med fixerade effekter till 

14,2 % för KFS (R2 adj. = 0,142), 13,9 % för LFS (R2 adj. = 0,139) och 15,6 % för TTS (R2 

adj. = 0,156). Vidare är samtliga regressionsmodeller statistiskt signifikanta, då alla har ett p-

värde mindre än 0,000. Det går också att utläsa ur tabellen att OLS-modellen som har KFS som 

beroende variabel uppvisar mycket starkt signifikant och negativt samband med LIK (B = -

0,018; P < 0,000), LÖN (B = -0,238; P < 0,000), TS (B = -0,383; P < 0,000), TM (B = -0,114; 

P < 0,000), STO (B = -0,007; P < 0,000) och RÄN (B = -0,005; P < 0,000). Vidare demonstrerar 

KFS mycket starkt signifikant och positivt samband med DAS (B = 0,458; P < 0,000), BRA (B 

= 0,223; P < 0,000) och KRI (B = 0,024; P < 0,000) enligt OLS-modellen. FE-modellen som 

har KFS som beroende variabel markerar mycket starkt signifikant och negativt samband med 

LIK (B = -0,009; P < 0,000),  LÖN (B = -0,180; P < 0,000), TS (B = -0,222; P < 0,000), TM 

(B = -0,157; P < 0,000), STO (B = -0,028; P < 0,000),  RÄN (B = -0,002; P < 0,913) och BRA 

(B = -0,286; P < 0,000). FE-modellen visar också ett mycket starkt signifikant och positivt 

samband med variablerna  DAS (B = 0,156; P < 0,000) och KRI (B = 0,004; P < 0,000).   
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Tabell 7: Resultatet från regressionsmodellerna. 

 

 

KFS 

 

LFS TTS 

Statistisk information OLS FE OLS FE OLS FE 

 R2 justerat 0,249 0,142 0,306 0,139 0,208 0,156 

 F 26561,54*** 1150,92*** 35172,57*** 1457,97*** 20988,31*** 1366,01*** 

 p (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

Variabler       

B0 B 0,484*** 0,885*** 0,008*** -0,027** 0,495*** 0,875*** 

 Standardfel 0,003 0,010 0,002 0,009 0,003 0,011 

 p (0,000) (0,000) (0,000) (0,001) (0,000) (0,000) 

LIK B -0,018*** -0,009*** 0,002*** 0,002*** -0,016*** -0,007*** 

 Standardfel 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

LÖN B -0,238*** -0,180*** -0,162*** -0,096*** -0,407*** -0,281*** 

 Standardfel 0,001 0,003 0,001 0,002 0,002 0,004 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

TS B -0,383*** -0,222*** 0,489*** 0,374*** 0,105*** 0,151*** 

 Standardfel 0,001 0,004 0,001 0,004 0,002 0,005 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

TM B -0,114*** -0,157*** 0,423*** 0,293*** 0,306*** 0,132*** 

 Standardfel 0,005 0,014 0,004 0,012 0,006 0,018 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

STO B -0,007*** -0,028*** -0,003*** 0,020*** -0,011*** -0,011*** 

 Standardfel 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 0,016 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

DAS B 0,458*** 0,156*** -0,437*** -0,143*** 0,027*** -0,016 

 Standardfel 0,006 0,011 0,005 0,010 0,007 0,017 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 0,337 

RÄN B -0,005*** -0,002*** 0,000 0,000 -0,005*** -0,002*** 

 Standardfel 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 P (0,000) (0,000) (0,129) (0,064) (0,000) (0,000) 

BRA B 0,223*** -0,286*** 0,146*** -0,120*** 0,371*** -0,398*** 

 Standardfel 0,004 0,010 0,003 0,007 0,005 0,013 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) 

KRI B 0,024*** 0,004*** 0,007*** 0,000 0,031*** 0,004*** 

 
Standardfel 0,001 0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 

 P (0,000) (0,000) (0,000) (0.324) (0,000) (0,000) 

Statistiska test       

 Hausman χ 2  22710,15***  9239,93***  26474,85** 

 P  (0,000)  (0,000)  (0,000 

 VIF (u) 1,164  1,164  1,164  

 Durbin-W 0,569  0,529  0,506  

Kommentar: KFS = Kortfristiga skulder; LFS = Långfristiga skulder; TTS = Totala skulder; LIK = Likviditet; LÖN = Lönsamhet; TS = 

Tillgångsstrukturen; TM = Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; DAS = Den alternativa skatteskölden; RÄN = Räntan; BRA = 

Branschtilhörighet; KRI = Krisdummyn; R2adj = Den justerade förklaringsförmågan för modellen; F = Ett test värde för flera parametrar; P = 

Sannolikheten för det statistiska utfallet; B0 = Interceptet; B = Den ostandardiserade regressionskoefficienten; Standardfel = Urvalets 

medelavvikelse från populationen; Hausman (χ 2) = Ett test värde; VIF (u) = Test för multikollinjäritet; Durbin-W = Test för autokorrelation; 

* = Visst samband (P < 0,05) ; ** = Starkt samband (P < 0,01); *** = Mycket starkt samband (P < 0,001). 
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OLS-modellen med LFS som beroende variabel har mycket starkt signifikant och negativt 

samband med variablerna LÖN (B = -0,162; P < 0,000), STO (B = -0,003; P < 0,000) och DAS 

(B = -0,437; P < 0,000), samt mycket starkt signifikant och positivt samband med variablerna 

LIK (B = 0,002; P < 0,000), TS (B = 0,489; P < 0,000), TM (B = 0,423; P < 0,000), BRA (B = 

0,146; P < 0,000) och KRI (B = 0,004; P < 0,000). Vidare har modellen inget statistiskt 

signifikativt samband med RÄN (B = 0,000; P < 0,129). FE-modellen som har LFS som 

beroende variabel uppvisar mycket starkt signifikant och negativt samband med variablerna  

LÖN (B = -0,096; P < 0,000), DAS (B = -0,143; P < 0,000 och BRA (B = -0,089; P < 0,000). 

Vidare visar modellen mycket starkt signifikant och positivt samband med variablerna LIK (B 

= 0,002; P < 0,000), TS (B = 0,374; P < 0,000), TM (B = 0,293; P < 0,000) och STO (B = 0,020; 

P < 0,000), samt inget statistiskt signifikant samband med variablerna  RÄN (B = 0,000; P < 

0,064).och KRI (B = 0,000; P < 0,324). 

 

OLS-modellen för TTS som beroende variabel har mycket starkt signifikant och negativt 

samband med variablerna LIK (B = -0,016; P < 0,000), LÖN (B = -0,407; P < 0,000), STO (B 

= -0,011; P < 0,000) och RÄN (B = -0,005; P < 0,000) samt mycket starkt signifikant och 

positivt samband variablerna TS (B = 0,105; P < 0,000), TM (B = 0,306; P < 0,000), DAS (B 

= 0,027; P < 0,000), BRA (B = 0,371; P < 0,000) och KRI (B = 0,031; P < 0,000). Med FE-

modellen och TTS som beroende variabel uppvisas mycket starkt signifikant och negativt 

samband med variablerna LIK (B = -0,007; P < 0,000), LÖN (B = -0,281; P < 0,000), STO (B 

= -0,011; P < 0,000), RÄN (B = -0,002; P < 0,000) och BRA (B = -0,398; P < 0,000). Vidare 

demonstrerar modellen mycket starkt signifikant och positivt samband med variablerna TS (B 

= 0,151; P < 0,000), TM (B = 0,132; P < 0,000) och KRI (B = 0,004; P < 0,000). Avslutningsvis 

påvisas inget statistiskt signifikant samband med variabeln DAS (B = -0,016; P < 0,337). 

 

Längst ned i tabellen illusteras Hausman testets F- och P-värde för respektive FE-modell samt 

VIF- och Durbin-W-värden för  OLS-modellerna. Hausman testet är statistiskt signifikant för 

alla modeller; KFS- (F = 22 710,15; P < 0,000),  LFS- (F = 9 239,93; P < 0,000) och TTS-

modellen (F = 26 474,85; P < 0,000). OLS-modellen med KFS som beroende variabel har ett 

VIF- på 1,164 och ett Durbin-W på 0,569, medan OLS-modellen med LFS som beroende 

variabel har ett VIF-värde på 1,164 och ett Durbin-W på 0,529 och för TTS som beroende 

variabel är VIF-värdet 1,164 och Durbin-W på 0,506. 

4.4. Analys av resultatet 
 

Angående de statistiska testerna för OLS-modellerna kan utläsas längst ner i tabell 7 i OLS 

kolumnerna, att medelvärdet för VIF-testet visade på värdet 1.164 för samtliga modellerna, 

vilket tyder på relativt låg multikollinjäritet. Durbin-Watson testet för KFS (0,569), LFS (0,529) 

och TTS (0,506) visade på problematik avseende autokorrelationen i datamängden, eftersom 

alla har ett värde under ett. Detta visar på att företagen korrelerar med sig själva över tid, och 

detta tyder på att OLS-modellen är en relativt opassande estimator i detta avseende. I följande 

underkategorier blir hypoteserna diskuterade, och accepterade eller förkastade utifrån FE-

modellernas resultat. 
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4.4.1. Analys av likviditet 

 

Det går att utläsa ur den deskriptiva statistiken i tabell 5 att SME generellt har ökat sin likviditet 

genom hela tidsperioden medan både kort- och långfristiga skulder generellt har minskat. 

Resultaten i tabell 7 visar att likviditet har en mycket stark signifikans i samtliga 

regressionsmodeller. I regressionsmodellerna som har kortfristiga skulder och totala skulder 

som beroende variabel uppvisas det en negativ relation, och i båda modellerna som har 

långfristiga skulder som beroende variabel finns en positiv relation. Utifrån relationen mellan 

likviditet och den totala skuldsättningen ger detta resultat stöd åt det POT resonemang som 

säger att likvida företag kommer att undvika skuldsättning. Vidare står detta resultat i kontrast 

med Öhman och Yazdanfar (2017) empiriska resultat där både delarna av skuldsättningsgraden 

hade ett negativt utfall. Dock visade Proenca et al. (2014) och Mateev et al. (2013) på ett liknade 

resultat som denna studie då de båda fann en signifikant och positiv relation med likviditet och 

kortfristiga skulder, samt en signifikant och negativ relation med långfristiga skulder. Detta 

resultat ger stöd åt resonemanget att långivare värderar SME med högre grader av likviditet 

som en lägre risk, och kan därmed vara mer benägna att låna ut medel till dem. Resultatet visade 

en negativ relation mellan likviditet och kortfristiga skulder, vilket stämmer överens med H1a 

och detta leder till att hypotesen accepteras. Relationen mellan likviditet och LFS är positiv, 

vilket leder till att även H1b accepteras. 

 

4.4.2. Analys av lönsamhet 

 

Den deskriptiva statistiken i tabell 5 demonstrerar en varierande trend angående det generella 

medelvärdet av lönsamhet över tidsperiod i kontrast till den tydligt nedåtgånde trenden av 

medelvärdet för den kort- och långfristiga skuldnivån. Således speglar denna bild inget direkt 

uppenbart mönster. Dock visar regressionsmodellernas resultat i tabell 7 att lönsamhet har en 

mycket stark signifikant och negativ relation med samtliga delar av skuldsättningsgraden. Detta 

resultat ligger i linje med tidigare studiers empiriska resultat (Chittenden et al., 1996; Matias 

och Serrasqueiro, 2017; Michaelas et al., 1999; Proenca et al., 2014; Sogorb-Mira, 2005; 

Öhman och Yazdanfar, 2017), och denna faktor verkar uppvisa ett reliabelt resultat oavsett 

kontext. Detta indikerar stöd för det POT föreskriver även för svenska SME, vilket är att 

lönsamma företag kommer att ha en lägre nivå av skuldsättningsgrad, eftersom de helst vill 

använda internt upparbetat kapital. Således accepteras både H2a och H2b, eftersom resultatet 

mellan lönsamhet och båda delarna av skuldsättningsgraden har en signifikant och negativ 

relation. 

4.4.3. Analys av tillgångsstrukturen 

 

I den deskriptiva statistiken i tabell 5 uppvisar tillgångsstrukturen en nedåtgående trend från 

2007-2015. Detta betyder att företagen har en allt lägre summa av materiella tillgångar i 

förhållande till deras totala tillgångar. Resultatet i regressionsmodellerna i tabell 7 påvisade ett 

mycket starkt signifikativt samband med samtliga modeller. Tillgångsstrukturen är positivt 

relaterad till KFS i både OLS och FE-modellen, och den är negativt relaterad till LFS i båda 

modellerna. Vidare har liknande studier funnit samma relation mellan tillgångsstrukturen och 
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kort- och långfristiga skulder (Chittenden, 1999; Hall et al., 2004; Proenca et al., 2014; 

Serrasqueiro och Nunes, 2012; Sogorb-Mira, 2005) samt en identisk relation med den totala 

skuldsättningsgraden (Michaelas et al., 1999; Sogorb-Mira, 2005). Dock har även tidigare 

studier visat på ett motsatt förhållande avseende den totala skuldsättningsgraden (Balios et al., 

2016; Daskalakis och Psillaki, 2008; Frank och Goyal, 2009). Studiens resultat tyder på att 

företag försöker matcha omsättningstillgångar och kortfristiga skulder samt att företag med en 

hög grad av materiella tillgångar i deras tillgångsstruktur ofta har en motsvarande grad av 

långfristiga lån. Den sistnämnda kopplingen är inte oväntad, då dessa oftast anskaffas vid 

samma tidpunkt, på grund av den högre säkerheten den materiella tillgången bidrar med och 

som leder till lägre agentkostnader Avseende tillgångsstrukturens relation med den totala 

skuldsättningen har den en positiv relation i både OLS- och FE-modellen, vilket ger stöd åt 

resonemanget att företag med en hög grad av materiella tillgångar kommer att ha relativt mycket 

lån (Daskalakis och Psillaki, 2008) samt att materiella tillgångar är en säkerhet utifrån 

finansiärens perspektiv (Cassar och Holmes, 2003). Vidare är detta ett stöd för POT, eftersom 

företagen alltid strävar efter att ta det billigaste lånen som i denna teori är långfristiga lån. 

Således accepteras både H3a och H3b.  

4.4.4. Analys av tillväxtmöjligheter 

 

Den deskriptiva statistiken i tabell 5 illustrerar att medelvärdet för tillväxtmöjligheter har stadigt 

gått ner över hela tidsperioden, vilket liknar både de kort- och långfristiga skuldnivåernas 

trender. Regressionsmodellerna som illustreras i tabell 7 har ett mycket starkt och signifikativt 

samband mellan tillväxtmöjligheter och samtliga delarna av skuldsättningsgraden. Modellerna 

som har kortfristiga skulder som beroende variabel uppvisar en negativ relation med 

tillväxtmöjligheter. De andra två modellerna visar en positiv relation mellan tillväxtmöjligheter 

och långfristiga samt totala skulder.  

 

Denna studies resultat står i kontrast till tidigare forskning som har visat en positiv relation 

mellan tillväxtmöjligheter och kortfristiga skulder, och en negativ relation med långfristiga 

skulder (Michaelas et al., 1999). Dock uppvisar Mac an Bhaird och Lucey (2014), Proenca et 

al., (2014) och Sogorb-Mira (2005), ett liknade resultat som denna studie då tillväxtmöjligheter 

hade en positiv signifikant relation med kortfristiga skulder och en negativ signifikant relation 

med långfristiga skulder. Enligt Sogorb-Mira (2005) kan detta bero på att proxyvariabeln för 

tillväxtmöjligheter är ihopkopplad med själva naturen av den långfristiga skuldsättningen. Det 

vill säga att SME som investerar i immateriella tillgångar sköter finansieringen via långfristiga 

krediter istället för kortfristiga, och Michaelas et al. (1999) påstår att SME som tenderar att 

använda immateriella tillgångar har generellt högre grad av långfristiga skulder. Detta skulle 

kunna vara motivet till motsatsförhållandet i utfallet.  

 

Det kan också vara så att det är kontexten där företagen verkar som gör att utfallet skiljer sig 

från det förväntade. SME är ofta beroende av en bank eller annan finansiär för sina 

investeringar, vilket gör att företrädarna för SME har odlat en relation med exempelvis sin bank 

för att reducera informationsasymmetrin och därmed öka möjligheterna till att erhålla krediter. 

Normalt sett är krediter för immateriella tillgångar svåra att ge på grund av 
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värderingsproblematik och därmed tillhörande säkerhetsvärde för dessa tillgångar, vilket kan 

vara anledningen till det fallande genomsnittliga värdet på tillväxtmöjligheter, som denna studie 

påvisar. Dock kvarstår den positiva relationen till långfristiga skulder. Resultatet som avser 

relationen med den totala skuldsättningsgraden står i opposition mot Myers (1977) påstående 

att företag med högre tillväxtmöjligheter förväntas ha svårare att få lån på grund av den ökade 

risken som uppkommer av de högre graderna av informationsasymmetri som innefattas av 

relationen mellan SME och långivare – dock kan även detta vara kopplat till resonemanget som 

avser själva naturen av immateriella tillgångar. Utifrån studiens resultat förkastas H4a, eftersom 

det inte existerar några bevis för en positiv relation med kortfristiga skulder. Resultatet ger 

heller inget stöd för H4b, eftersom FE-modellen med långfristiga skulder som beroende 

variabel har en positiv koefficient, vilket medför att H4b förkastas. 

 

4.4.5. Analys av storlek 

 

Medelvärdet för storlek har en stigande trend över hela tidsperioden, vilket kan utläsas ur den 

deskriptiva statistiken i tabell 5. Detta betyder att SME:s tillgångsmassa har generellt ökat 

genom perioden av intresse. Samtliga regressionsmodeller i tabell 7 visar på ett mycket starkt 

signifikativt resultat, varav storlek har ett negativt samband i alla modeller förutom FE-

modellen med långfristiga skulder som beroende variabel, som uppvisar ett positivt samband.  

 

Vidare har tidigare studier fått ett liknade resultat angående relationen mellan storlek och kort- 

och långfristiga skulder (Chittenden, 1999; Mateev et al., 2013; Proenca et al., 2014). Detta 

resultat som avser uppdelningen av skuldsättningsgraden pekar på att större företag kommer att 

huvudsakligen finansiera sig via långfristiga krediter, och att mindre företag tenderar att 

finansiera sig via kortfristiga krediter. Detta kan vara av anledningen som Berger och Udell 

(1998) beskriver, vilket är att mindre företag är relaterad till högre nivåer av 

informationsasymmetri, agent- och konkurskostnader utifrån finansiärens perspektiv, vilket 

leder till att de får svårare att låna långfristiga krediter. Serrasqueiro och Nunes (2012) visade 

även på ett liknade resultat som detta - dock förändras koefficienten mot kortfristiga skulder till 

ett positivt tecken när endast äldre företag ingick i urvalet. I kontrast till denna studies resultat 

och samtidigt i kontext till Sverige visade Öhman och Yazdanfar (2017) på att storlek var 

negativt relaterad till långfristiga skulder, och positivt relaterad till kortfristiga skulder. De 

pekade på att större SME möjligtvis substituerade långfristiga skulder mot kortfristiga i 

efterskalvet av den finansiella krisen.  

 

Resultatet som avser storlekens relation med den totala skuldsättningsgraden motsäger det TOT 

stipulerar, vilket är att större företag kommer att ha en relativt högre nivå av skuldsättning. 

Detta resultat ger således stöd åt POT:s resonemang som beskriver att äldre företag har haft tid 

på sig att spara på vinstmedel, vilket innebär att de kommer att låna mindre kapital. Vidare är 

denna studies resultat ett bevis åt att storlek är negativt relaterad till kortfristiga skulder, vilket 

medför att H5a accepteras, och att storlek är positivt relaterad till långfristiga skulder, vilket 

leder till att H5b accepteras.   
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4.4.6. Analys av den alternativa skatteskölden 

 

Den deskriptiva statistiken i tabell 5 illustrerar att medelvärdet är högst under krisperioden och 

sedan börjar den minska år efter år. Regressionsmodellerna i tabell 7 visar på varierande 

resultat. Den alternativa skatteskölden har en mycket stark signifikans i samtliga modeller 

förutom FE-modellen med totala skulder som beroende variabel. I OLS-modellerna har den 

alternativa skatteskölden en positiv koefficient gentemot kortfristiga skulder och totala skulder, 

samt en negativ koefficient mot långfristiga skulder. Den alternativa skattesköldens 

koefficienter är detsamma i FE-modellerna gentemot kort- och långfristiga skulder – dock 

skiljer den sig åt gällande den totala skuldsättningsgraden där den har en icke-singfikant negativ 

relation.  

 

I tidigare studier har den alternativa skatteskölden visat på varierande relationer till 

skuldsättningsgraden. Till skillnad mot detta resultat fann Van der Wijst och Thurik (1993) 

inget signifikant samband mellan den alternativa skatteskölden och någon del av 

skuldsättningsgraden. I likhet till denna studie fann Michaelas et al (1999) ett negativt samband 

mellan den alternativa skatteskölden och långfristiga skulder, dock var sambandet mellan den 

alternativa skatteskölden och kortfristiga skulder icke-signifikant. Vidare visade Sogorb-Mira 

(2005) och Öhman och Yazdanfar (2017)  empiriskt att den alternativa skatteskölden har en 

signifikant och negativ relation med både kort- och långfristiga skulder. Den negativa relationen 

med kortfristiga skulder är olikt denna studies resultat. Ett liknande resultat som denna studie 

visar sig i Proenca et al. (2014) studie – dock förs det ingen diskussion om varför det existerar 

en positiv relation med kortfristiga skulder. Avseende Michaelas et al. (1999) studie fann de ett 

positivt signifikant samband mellan den alternativa skatteskölden och hela 

skuldsättningsgraden.  

 

En anledning avseende den positiva relationen mellan den alternativa skatteskölden och 

kortfristiga skulder skulle potentiellt kunna vara kopplat till tillgångsstrukturen av SME. Det 

vill säga att naturen av den alternativa skatteskölden som baseras på graden av avskrivningar i 

förhållande till den totala tillgångsmassan är kopplat till materiella tillgångar och dess relationer 

till skuldsättningsgraden. Den positiva relationen till kortfristiga skulder kan bero på en effekt 

av att det inte är de kortfristiga lånen som ökar i absoluta tal, utan att kvoten i förhållande till 

totala tillgångar ökar, då de totala tillgångarna minskar i takt med avskrivningar. Å andra sidan 

pekar Titman och Wessels (1988) på problematiken med proxyvariabeln som avser den 

alternativa skatteskölden. Titman och Wessels (1988) visar att beroende på vilka andra 

mätmetoder som används i modellspecifieringen kan detta förändra tecken på proxyvariabeln, 

vilket skulle kunna vara anledningen till utfallet. Mer specifikt handlar det om vilka nämnare 

som används i kvoterna.  

 

Resultatet ger delvis stöd åt TOT. Detta följer av resonemanget att SME använder mindre 

alternativa skattesköldar när skuldsättningsgrader ökar (i detta fall långfristiga krediter), 

eftersom SME möter större konkurskostnader och mindre skattefördelar än större företag, och 

därmed kommer de att arbeta för att minska denna risk som ökar vid användningen av 

skattesköldar. Dock står relationen mellan skatteskölden och den totala skuldsättningsgraden i 
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kontrast mot det TOT stipulerar, då den visar på att skatteeffekten som TOT beskriver verkar 

inte vara relevant avseende utformningen av hela skuldsättningsgraden. Utifrån studiens 

resultat förkastas H6a, eftersom studien inte kan påvisa något stöd det för en signifikant negativ 

relation mellan den alternativa skatteskölden och kortfristiga skulder, och H6b accepteras för 

att det existerar bevis för en signifikant och negativt relation mellan den alternativa 

skatteskölden och långfristiga skulder. 

 

4.4.7. Analys av räntespreaden 

 

Avseende OLS-modellerna (se tabell 7) uppvisade räntespreaden en mycket stark negativ 

relation med kortfristiga skulder som beroende variabel, ingen signifikant relation i modellen 

med långfristiga skulder som beroende variabel och en mycket stark negativ relation i modellen 

med totala skulder som beroende variabel. FE-modellerna visar en negativ och mycket stark 

signifikant relation mellan räntespreaden och kortfristiga skulder, en positiv men icke 

signifikant relation mellan räntespreaden och långfristiga skulder, och en mycket stark 

signifikant och  negativ relation mellan räntespreaden och totala skulder. Således existerar det 

inget stöd för att det skulle existera en positiv relation mellan räntespread och kortfristiga 

skulder och inte heller för en negativ relation mellan räntespread och långfristiga skulder. 

 

Resultatet avseende relationen mellan räntespread och kortfristiga skulder är olikt García-

Teruel och Martínez-Solano (2007) resultat som fann ett signifikant och positivt samband 

mellan dessa variabler. Frank och Goyal (2009) fick fram ett resultat som påvisade en negativ 

relation mellan räntespread och den totala skuldkvoten. Dock skiljer sig dessa två studier i 

termer av en annan plats- och tidskontext, vilket potentiellt skulle kunna vara en förklaring till 

differensen mellan resultaten. En möjlig anledning till varför räntespreaden och kortfristiga 

skulder uppvisar ett statistiskt signifikant och negativt samband kan vara i samband med att 

räntespreaden signalerar själva klimatet på lånemarknaden (ibid.). I och med att SME tenderar 

att föredra kortfristiga krediter (Michaelas et al., 1999) kommer SME att investera mer när 

räntespreaden minskar och då i första hand använda kortfristiga krediter, vilket leder till den 

negativa relationen.  

 

Att räntespreaden och långfristiga skulder saknade signifikans kan vara av anledningen att den 

kris som Sverige upplevde 2008-2009 kan ha gjort företag mer medvetna om en sårbarhet för 

kraftiga konjunkturnedgångar och därmed kan de ha valt att minska på lånebaserade 

investeringar av långsiktig karaktär. Under perioden har kreditåtstramningar till följd av 

regeleringar på EU-nivå gjort att möjligheterna för lån har begränsats. Idag ställs det allt högre 

krav på säkerheter och återbetalningsförmåga vilket kan vara en anledning att många företag 

har minskat kvoten av de långfristiga krediterna, vilket även går att utläsa i den deskriptiva 

statistiken (se tabell 5). Beaktas resultatet hos Fukuda et al. (2006) påpekar de också att 

räntechocker har effekten av att utlåningen till företag påverkas negativt när bankernas utlåning 

stramas åt. Trots att räntespreaden har minskat kraftigt under mätperioden (se figur 2, verkar 

inte det ha gett någon påverkan på företagen då skuldkvoterna, för såväl kortfristiga skulder 

som långfristiga skulder, har minskat under den tidsrymd studien undersöker. Det kan vara så 

att regleringarna har större inverkan på låneviljan/förmågan än det låga ränteläget och minskade 
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räntespreaden förmår att locka till. Avseende räntespreadens statistiskt mycket starka 

signifikanta och negativa relation till den totala skuldsättningen gers det stöd åt resonemanget 

att räntesänkningar bidrar till att SME samlar på sig mer skulder under perioder av lägre 

räntspread. Dock finns det inget stöd för en positiv relation mellan räntespread och kortfristiga 

skulder, vilket gör att H7a förkastas. Det existerar inte heller några bevis för H7b, eftersom det 

saknades signifikans i relationen mellan räntespread och långfristiga skulder, och därmed 

förkastas hypotesen. 

 

4.4.8. Analys av branschtillhörighet 

 

Det går att utläsa ur tabell 5 att branschtillhörighet har haft en stigande trend över tidsperioden 

till skillnad mot kort- och långfristiga skulder som har haft en nedåtgående trend. Det betyder 

att det genomsnittliga medianvärdet av skuldsättningsgraden för samtliga företag har ökat 

samtidigt som medelvärdet av skuldsättningsgraden har minskat. Detta kan bero på att företag 

med högre skuldsättningsgrader har betalat sina skulder samtidigt som den generella 

skuldsättningsgraden har ökat.  Samtliga regressionsmodellen i tabell 7 visar ett mycket starkt 

och signifikant samband mellan branschtillhörighet och skuldsättningsgraden. 

Branschtillhörighet och kortfristiga-, långfristiga och totala skulder har ett positiv samband i 

samtliga OLS-modellerna, medan de har ett negativt samband i alla FE-modellerna. Resultatet 

från FE-modellerna ger stöd åt resonemanget att beroende på vilken branschkontext som ett 

företag verkar i, får detta ett utfall på företagets kapitalstruktur.  

 

Detta resultat kan liknas med Öhman och Yazdanfar (2017) studie som också fann en relation 

mellan branschtillhörighet och kort- och långfristiga skulder – dock användes det en annan 

mätmetod som involverade en dummyvariabel. I kontrast till denna studies resultat fann de ett 

positivt samband mellan branschtillhörighet och kortfristiga skulder, och i likhet med denna 

studie uppvisades ett negativt samband mellan branschtillhörighet och långfristiga skulder.  

Frank och Goyal (2009) använde samma mätmetod som denna studie, och de fann ett positivt 

samband mellan branschtillhörighet och långfristiga skulder, vilket också är olikt resultatet för 

denna studie.  

 

Värt att notera är dock att Frank och Goyal (2009) studie fokuserade på större företag, vilket 

innebär att förutsättningarna är annorlunda. Likt detta resultat fann Michaelas et al. (1999) ett 

signifikant samband mellan branschtillhörighet och kort- och långfristiga skulder. Dock 

konstruerade dem dummyvariabler för alla branscher utom en bransch som fick agera som 

referenskategori, och därmed kan inte riktningen av sambandet jämföras mot denna studies 

resultat. Anledningen till den negativa relationen kan bero på att det sker en substitutionseffekt 

mellan kort- och långfristiga skulder gentemot medianvärdet av skuldsättningsgraden för 

respektive bransch. Det vill säga att om branschmedianen går upp gentemot kortfristiga skulder 

är det möjligt att i det aggregerade medianvärdet kan det vara långfristiga skulder som ökar, 

vilket får ett negativt utfall mot kortfristiga skulder och vice versa.  Studiens resultat ger stöd 

åt både H8a och H8b  
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4.4.9. Analys av ekonomisk kris 

 

Den deskriptiva statistiken i tabell 5 uppvisar en nedåtgående trend avseende medelvärdet för 

både kortfristiga-, långfristiga- och totala skulder genom hela tidsperioden. Dock har samtliga 

regressionsmodeller ett mycket stark signifikativt och positivt samband mellan krisdummyn 

och skuldsättningsgraden förutom FE-modellen med långfristiga skulder som beroende variabel 

som inte visar någon signifikans mellan variablerna. Den positiva signifikanta relationen med 

kortfristiga skulder kan liknas med tidigare studiers resultat (Carbo-Valverde, 2016; Michaelas 

et al., 1999; Proenca et al., 2014). Carbo-Valverde et al. (2016) och Michaelas et al. (1999) fann 

inget signifikant samband mellan krisperioder och långfristiga skulder, vilket är likt denna 

studies resultat.  I kontrast till detta visade Proenca et al., (2014) på att användningen av 

långfristiga krediter ökar i krisperioder, och Balios et al. (2016) fann inget statistiskt samband 

mellan krisperioder och kort- eller långfristiga skulder överhuvudtaget. 

 

Studiens resultat ger stöd åt resonemanget att krisen har en relation till företags kortfristiga 

skulder. Detta kan förklaras med hjälp av Michaelas et al. (1999), som menar att i 

recessionstider kommer SME bli tvungna att öka den kortfristiga skuldsättningen för att 

finansiera reduceringen av kassaflödet som kommer av sämre betalningsförmåga från 

kunderna. Vidare påvisar Carbo-Valverde (2016) att SME ökar kortfristiga skulder i större 

utsträckning under kriser, med motiveringen att banker oftast blir mer restriktiva med 

långfristiga krediter under recessioner.  

 

En anledning till att det saknas en signifikant relation mellan krisperioden och långfristiga 

skulder är svårare att förklara. En förklaring kan vara att i studiens urval finns det så pass många 

företag som väljer att hantera sina långfristiga skulder på olika sätt. Exempelvis kan det vara 

som Michaelas et al. (1999) beskriver att i perioder av recession kommer företagens större 

investeringar som kräver långfristiga krediter att bli försenade eller helt utebli på grund av den 

vikande konjunkturen. Ett annat alternativ kan vara att företagen har minskat på 

amorteringstakten av sina långfristiga skulder under krisåren. I åtanke till den positiva 

signifikanta relationen mellan krisperioden och hela företagens skuldsättningsgrad skulle det 

kunna bero på att SME tenderar att först och främst använda kortfristiga krediter, vilket leder 

till detta utfall. Enligt studiens resultat accepteras H9a, eftersom krisdummyn har en signifikant 

och positiv regressionskoefficient, och H9b förkastas för att det saknas signifikans mellan 

krisdummyn och långfristiga skulder.  
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5. SLUTSATS OCH FRAMTIDA FORSKNING 

 

I denna sektion sammanfattas studiens bidrag till forskningsområdet i en sammanfattande 

diskussion, och eventuella implikationer lyfts fram och det avslutas med en diskussion angående 

framtida forskning inom detta forskningsområde. 

 

5.1. Slutsats 
 

Denna studies fokus var att empiriskt testa ifall kapitalstrukturen för svenska SME påverkas av 

ekonomiska recessioner. För att uppnå detta problematiserades både företagsspecifika och en 

exogen faktor som enligt den teoretiska referensramen och tidigare forskning hade ett samband 

med kapitalstrukturen. Studien baserades på ett urval på 79 916 SME under perioden 2007-

2015, och åren som operationaliserades som krisår var 2008-2009. Studiens främsta bidrag var 

att den finner ett empiriskt stöd för att SME i Sverige tenderar att ha en högre grad av 

skuldsättningsnivå under en period av recession, och vid en uppdelning av skuldsättningsgraden 

visas det att kortfristiga skulder är högre relativt andra makroekonomiska perioder. Vidare har 

recessionsperioder ingen relation till hur SME väljer sin kapitalstruktur utifrån långfristiga 

skulder. Värt att notera är dock att endast en recessionsperiod blev analyserad, vilket skulle 

kunna betyda att resultaten var specifik för just denna krisperiod. 

 

Ytterligare bidrag till detta forskningsområde uppmärksammas i de faktorer som har en relation 

med SME:s val av kapitalstruktur. Övergripande för faktorerna visar resultatet på att samtliga 

företagsspecifika faktorer har en signifikant relation med kapitalstrukturen, och den exogena 

faktorn – räntespreaden - visade signifikans mot kortfristiga och totala skulder. Dock strider 

några resultat mot de hypoteserade sambanden, vilket kan utläsas ur tabell 8. Teorierna som 

dessa företagsspecifika faktorer baseras på verkar vara relevanta i de flesta fallen avseende 

svenska SME och deras kapitalstruktur. Resultatet pekar på det POT stipulerar om att SME med 

högre grader av likviditet och lönsamhet väljer att undvika skuldsättning. Vidare finner denna 

studie stöd för matchningsprincipen och att en högre grad av säkerheter leder till lägre 

agentkostnader, vilket leder till att det är enklare för SME att ansöka om långfristiga lån. 

Resultatet ger inget stöd åt resonemanget att SME med högre tillväxtmöjligheter möter en större 

problematik gällande tillgången av långfristiga lån. Vidare indikerar empirin också på att 

mindre företag använder sig främst av kortfristiga krediter, eftersom SME oftast associeras med 

högre nivåer av informationsasymmetri, agent- och konkurskostnader. Skatteeffekterna som 

TOT stipulerar om skatteskölden visas endast ha en effekt för SME på långfristiga skulder, 

dock ingen effekt på hur SME väljer sin skuldsättningsgrad ur ett helhetsperspektiv. Hur SME 

utformar sin kapitalstruktur efter räntespreadens signalerande effekt visar sig ha en negativ 

effekt på utformningen av deras kortfristiga och totala skuldsättning, vilket tyder på att SME 

kommer att använda kortfristiga krediter i tider som signalerar för investeringsmöjligheter. Det 

kan dock vara så att i den här kontexten sammanfaller räntespreadens nedgång med ökade 

kreditåtstramningar, vilket kan ha en större påverkan på SME:s möjligheter att få tag i 

långfristiga krediter. Räntespreaden är relativt ovanlig i studier avseende SME och 

kapitalstrukturen, vilket är ytterligare ett bidrag till detta forskningsområde. Slutligen, visade 
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resultatet på att typen av bransch som SME tillhörde har en relation med hur företagen utformar 

deras kapitalstruktur.  

 

Tabell 8: Sammanfattning av hypotesutfallen. 

Variabler Hypotes 
Empiriskt 

utfall 
Testresultat 

LIK H1a: Likviditet är negativt relaterad till kortfristiga skulder. 
H1b: Likviditet är positivt relaterad till långfristiga skulder. 

 

- 
+ 

 

Accepterad 
Accepterad 

 

LÖN H2a: Lönsamhet är negativt relaterad till kortfristiga skulder.. 
H2b: Lönsamhet är negativt relaterad till långfristiga skulder. 

 

- 
- 

 

Accepterad 
Accepterad 

 
TS H3a: Tillgångsstruktur är negativt relaterad till kortfristiga skulder. 

H3b: Tillgångsstruktur är positivt relaterad till långfristiga skulder. 

 

- 

+ 

 

Accepterad 

Accepterad 

 
TM H4a: Tillväxtmöjligheter är positivt relaterad till kortfristiga skulder. 

H4b: Tillväxtmöjligheter är negativt relaterad till långfristiga skulder. 

 

- 

+ 

 

Förkastad 

Förkastad 

 

STO H5a: Storlek är negativt relaterad till kortfristiga skulder. 

H5b: Storlek är positivt relaterad till långfristiga skulder. 

 

- 

+ 

 

Accepterad 

Accepterad 

 
DAS H6a: Den alternativa skatteskölden är negativt relaterad till kortfristiga skulder.. 

H6b: Den alternativa skatteskölden är negativt relaterad till långfristiga skulder. 

 

+ 

- 

 

Förkastad 

Accepterad 

 
RÄN H7a: Räntespread är positivt relaterad till kortfristiga skulder.. 

H7b: Räntespread är negativt relaterad till långfristiga skulder. 

 

- 

0 

 

Förkastad 

Förkastad 

 
BRA H8a: Branschtillhörighet är relaterad till kortfristiga skulder. 

H8b: Branschtillhörighet är relaterad till långfristiga skulder. 

 

- 

- 

 

Accepterad 

Accepterad 

 
KRI H8a: Ekonomisk recession är positivt relaterad till kortfristiga skulder. 

H8b: Ekonomisk recession är negativt relaterad till långfristiga skulder. 

 

+ 

0 

 

Accepterad 

Förkastad 

 

Kommentar: KFS = Kortfristiga skulder; LFS = Långfristiga skulder; LIK = Likviditet; LÖN = Lönsamhet; TS = Tillgångsstrukturen; TM = 

Tillväxtmöjligheter; STO = Storlek; DAS = Den alternativa skatteskölden; RÄN = Räntan; BRA = Branschtillhörighet; KRI = Krisdummyn. 

Endast FE-modellerna kunde acceptera eller förkasta hypoteserna i denna studie. 

 

5.2. Implikationer 
 

Det kan vara relevant både teoretiskt och praktiskt med dessa resultat och några övergripande 

implikationer som kan dras från denna studie är följande; I en tid av ekonomisk recession 

tenderar SME att besitta en högre grad av totala skulder gentemot övriga tidsperioder, och mer 

specifikt är att den kortfristiga skuldnivån som är högre. Resultaten som avser faktorernas 

relationer till kapitalstrukturen ger några implikationer till kontexten av Sverige.  

 

En är att POT verkar förklara faktornas relationer med kapitalstrukturen bäst för svenska SME, 

vilket betyder att SME i Sverige först och främst väljer att genomföra investeringar via 

kvarhållna vinster, och därmed helst undviker någon form av skuldsättning. Om de blir tvunga 

att skuldsätta sig gör dem det genom kortfristiga skulder först. En annan intressant detalj är att 

skatteeffekterna som TOT stipulerar verkar inte vara relevant för den totala 

skuldsättningsbilden – utan endast SME som använder långfristiga krediter tenderar att dra 

nytta av dessa fördelar. Å andra sidan är detta inte så konstigt då ränteeffekterna på kortfristiga 

krediter tenderar att vara väldigt låga eller inga alls. Slutligen visar räntespreadens effekt på 

kortfristiga skulder för SME vara signifikant och positiv, vilket ger implikationen att när 

lånemarknades klimat signalerar för investeringar (lägre räntespread) tenderar SME att öka 

användningen av kortfristiga krediter relativt långfristiga. 
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5.3. Framtida forskning 
 

Studiens begränsningar och vägval ger uttrymme till framtida forskning inom detta område. 

Framtida forskning skulle kunna inkludera fler perioder av lågkonjunktur för att generera ett 

robustare resultat avseende recessionens påverkan på kapitalstrukturen för SME, eftersom 

denna studie endast fokuserade på finanskrisen (åren 2008-2009). Det skulle även kunna 

inkluderas fler och/eller andra makroekonomiska faktorer som exempelvis förväntad inflation 

och förändringar i BNP.  En annan vinkling på denna problematik skulle vara att framtida 

studier skulle kunna fokusera på krisperioden och använda dynamiska faktorer istället. Det vill 

säga faktorer med olika förskjutningar i tiden, vilket tidigare studier inom kapitalstrukturen har 

använts sig av (Ozkan, 2001; Shyam-Sunder och Myers, 1999) 

 

Under forskningsprocessens gång noterades oväntade relationer mellan den tudelade 

skuldsättningsgraden och de företagsspecifika faktorerna, och detta kan tänkas vara ett 

intressant område att forska vidare på avseende SME:s kapitalstruktur. I granskningen av 

tidigare studier, som har fokuserat på SME:s kapitalstruktur, existerar det varierande resultat 

avseende de företagsspecifika faktorernas olika relationer till kapitalstrukturen, och synnerligen 

till vilken relation faktorerna har med kortfristiga skulder. Framtida studier skulle därmed 

kunna syfta till att förstå varför kortfristiga skulder påverkas i den riktningen den gör, och detta 

skulle potentiellt kunna generera mer reliabla mätmetoder samt underliggande teori som skulle 

öka förståelsen för SME:s kapitalstruktur. Detta kan tyckas vara viktigt inom detta 

forskningsområde då SME föredrar att använda kortfristiga skulder, och en teoretiskt förklaring 

till varför dessa faktorer påverkar den kortfristiga delen av kapitalstrukturen som den gör är 

utav stor vikt. Ett exempel och troligen det mest besynnerliga resultatet i denna studie var att 

den alternativa skatteskölden har en positiv relation med kortfristiga skulder – då den 

bakomliggande teorin stipulerar att SME kommer att vilja undvika att skuldsätta sig för att 

undvika risken med de ökade konkurskostnaderna.  

 

En annan intressant aspekt avseende de företagsspecifika faktorerna var att samtliga 

proxyvariabler som avser olika tillgångstyper (omsättningstillgångar, materiella tillgångar och 

immateriella tillgångar) har en signifikant och negativ relation med kortfristiga skulder samt en 

positiv relation med långfristiga skulder i kontexten av Sverige. Det vill säga att oavsett 

tillgångstyp verkar det som att den antingen genererar lägre risk från finansiärens perspektiv 

eller att det helt enkelt existerar en naturlig koppling mellan dessa variabler. Den naturliga 

kopplingen är att det långfristiga lånet sker innan eller synonymt med dessa tillgångstyper, och 

därmed implicerar det att dessa proxyvariabler får det problematiskt att kunna mäta dessa 

skillnader i kapitalstrukturen. 
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APPENDIX 1 – URVALSLISTA 
 

Bransch enl. Retriever 

 

SNI-koder 

Antal enl. Retriever 

(per 170413) 

Antal efter 

sökkriterier 

 

Urvalet 

Ambassader och internationella 

organisationer 

ingick ej i studien 172 ingick ej i studien ingick ej i studien 

Avlopp, avfall, el och vatten 35.110-39.000, 74.900 5804 980 565 

Bank, finans och försäkring ingick ej i studien 31304 ingick ej i studien ingick ej i studien 

Bemanning och arbetsförmedling 70.220, 78.100-78.300 5204 2063 428 

Bransch-, arbetsgivar- och 
yrkesorganisationer 

ingick ej i studien 98491 ingick ej i studien ingick ej i studien 

Bygg-, design- och 
inredningsverksamhet 

41.100-43.399, 71.110-
71.121, 74.101-74.103 

132094 35490 14662 

Data, it och telekommunikation 58.210-58.290, 61.100-
62.090, 

40277 11262 3489 

Detaljhandel 47.111-47.999 59987 17540 8815 

Fastighetsverksamhet 68.310 150672 2051 748 

Företagstjänster 53.201-53.203, 63.110-

63.990, 70.100- 70.220, 
74.202-74.204, 80.100-

80.300, 82.110-82.990, 

18378 3517 1282 

Hotell och restaurang 55.101-56.299 32795 11340 3579 

Hälsa och sjukvård 70.220, 75.000, 86.101- 

88.995 

41148 9960 3318 

Hår och skönhetsvård 96.021-96.022 23725 2212 618 

Jordbruk, skogsbruk, jakt och 
fiske 

01.110-03.220 246383 5595 3313 

Juridik, ekonomi och 
konsulttjänster 

69.101-70.220 85339 20777 6386 

Kultur, nöje och fritid 90.010-93.290 97801 776 324 

Livsmedelsframställning 10.111-12.000 4233 1582 873 

Media 58.110-60.110 17509 587 316 

Motorfordonshandel 45.110-45.192, 5607 1977 1019 

Offentlig förvaltning och 
samhälle 

ingick ej i studien 1650 ingick ej i studien ingick ej i studien 

Partihandel 45.310-46900. 52058 17788 10526 

Reklam, pr och 

marknadsundersökningar 

73.112 17296 96 57 

Reparation och installation 33.110-33.200, 45.201-

45.204, 95.110-95.290 

23129 6385 3157 

Resebyrå och turism 79110-79.120 3700 705 359 

Teknisk konsultverksamhet 62.020, 70.220-71.200, 

74.900 

27886 7797 2568 

Tillverkning och industri 07.290-09.900, 13.100-

32.990 

42183 14690 10161 

Transport och magasinering 49.100-52.290, 29342 2603 1177 

Utbildning, forskning och 

utveckling 

72.190-72.200, 74.300 

85.100-85.600 

37628 2100 873 

Uthyrning och leasing 77.110-77.400 6359 1483 748 

Övriga konsumenttjänster 74.201, 96.011-96.090 23990 1851 555 

Totalt  1362144 183207 79916 

 


