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Sammanfattning 
SMF är viktiga för den svenska finansmarknaden då de utgör 99 % av de totala företagen i 
landet. Dessa företag anses vara mycket bankberoende och mer känsliga för externa 
ekonomiska fluktuationer än större företag. Oavsett hur den globala ekonomin ser ut så måste 
företag kunna finansiera sin verksamhet med kapital. Kapitalstruktur är ett omdebatterat 
forskningsämne som saknar en generell teori för majoriteten av företag, vilket skapar en stor 
forskningsyta för ämnet. Sverige har en omfattande export med en finansmarknad som är väl 
integrerad med den globala ekonomin. Den svenska exporten föll avsevärt under finanskrisen 
2008 vilket ger en indikation om att exportberoende företag drabbades hårt av finanskrisen, 
inte minst SMF. Ett minskat kreditutbud i kombination med en finansiell kris kan förmodas 
ha gett upphov till finansieringsproblem för dessa företag.  
Syftet med uppsatsen är att undersöka sambandet mellan företagsspecifika faktorer och 
kapitalstrukturen i metallbranschens företag, där den primära aspekten för studien är att 
utreda hur företagens kapitalstruktur förändrades i samband med finanskrisen 2008.  

Studien utgår från en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. För att besvara studiens 
syfte och forskningsfrågor genomförs regressions-, korrelations- och deskriptiva analyser för 
att kunna analysera sambandet mellan de utvalda beroende variablerna och de oberoende 
variablerna. Flertalet regressionsanalyser och ANOVA-tester genomförs för att kunna 
undersöka om en signifikant skillnad i företagens kapitalstruktur föreligger mellan 
tidsperioderna. Resultatet visar att det finns en signifikant skillnad i de utvalda företagens 
kapitalstruktur mellan perioden under finanskrisen och efter krisen. De kortfristiga 
skulderna stod för den största förändringen som minskade markant under krisperioden i 
metallbranschens företag. De oberoende variablerna som påvisar det största sambandet för 
skuldsättningsgraden är lönsamhet och materiella anläggningstillgångar. Studien finner ett 
negativt samband mellan lönsamhet och samtliga skuldsättningsgrader, samt ett negativt 
samband mellan materiella anläggningstillgångar och den långfristiga skuldsättningsgraden. 
Ett motsatt förhållande observeras dock för den kortfristiga skuldsättningsgraden som enligt 
resultatet har ett negativt samband med materiella anläggningstillgångar. Studien finner 
även ett mindre positivt samband mellan tillväxt och samtliga skuldsättningsgrader.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Kapitalstruktur, finanskris, SMF, finansiering, metallbranschen, svenska företag, 
export. 



Abstract
SMEs have become significantly important for the Swedish economy since they account for 
99 % of all the businesses in Sweden. These firms rely heavily on bank credits and are more 
sensitive to external economic fluctuations relative to larger firms. Regardless of the events in 
the global economy, firms must be able to finance its operations with capital. Previous 
research on capital structure indicates a difficulty to find a general theory that can be applied 
for the majority of firms, which provides more scope for further research in the subject.  
Sweden is a very export-dependent country and is highly integrated into the global economy. 
The Swedish export decreased substantially due to the financial crisis 2008, which indicates 
that export-dependent firms was suffering during the given time period. The combination of a 
decline in credit supply and a financial crisis gives us the assumption of financial problems in 
these firms. The purpose of this study is to examine whether or not the recent financial crisis 
had an impact capital structure in the iron- and steel industry. The importance of different 
determinants that affects the capital structure will also be reviewed.  

A quantitative method with a deductive approach will be used for the study. To fulfil the 
purpose of the study, regression-, correlation- and descriptive analysis will be performed in 
order to analyse the relation between the dependent variables and the independent variables. 
Several regression analysis and ANOVA-test will be carried out in order to determine 
whether or not there is a significant difference in the firms capital structure between the two 
time periods. The study finds a significant change in capital structure between the two time 
periods. The short-term debt ratio accounted for the greatest change and decreased 
substantially during the financial crisis. In addition, the result suggests that profitability and 
tangible assets are the most important determinants explaining the capital structure of 
Swedish SMEs in the iron- and steel industry. The study finds a negative relation between 
profitability and leverage, and a negative relation between tangible assets and short-term debt. 
Contradictory, a positive relation can be observed between tangible assets and long-term debt. 
Additionally, a small positive relation can be found between growth and leverage during both 
time periods.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keywords: Capital structure, financial crisis, SME, financing, iron- and steel industry, 
Swedish firms, export.



 

Förord 
 
Denna kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi skrevs under vårterminen 2017 vid 
Mittuniversitetet. Författaren vill främst tacka sin handledare Darush Yazdanfar för givande 
rådgivning och ett stort engagemang genom hela uppsatsprocessen.  
 
Tack! 
 
 

 
Rebecka Hellström 
 
 
 
Sundsvall, 1 juni, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Begreppsdefinitioner 
 
Agentproblem = Avser de problem som kan uppstå mellan principalen och agenten, vilket i 
denna studie syftar till ägare och företagsledning. Problemen grundar sig ofta i de 
målkonflikter som uppstår då ett företag inte styrs utifrån ägarnas intresse. 
 
Asymmetrisk information = Innebär att den ena part har bättre information än den andra, 
vilket ofta uppstår då företagsledningen har bättre information gällande företaget än vad 
investerare och marknaden har. 
 
Finansiell stress = Uppstår vid situationer då det finansiella systemet är belastat, vilket kan 
leda till att företag inte har möjlighet att hålla sina förpliktelser gentemot fordringsägare. 
 
Kapitalstruktur = Avser förhållandet mellan eget kapital och skulder, vilket i denna studie 
mäts genom skuldsättningsgraden.  
 
Kortfristiga skulder = Lån, obligationer eller andra värdepapper som förfaller inom ett år.  
 
Långfristiga skulder = Lån, obligationer eller andra värdepapper som har minst ett år till 
förfallodag.  
 
Skattesköld = Den skattereducering som en ökad belåning kan medföra för företag.  
 
SMF = Små- och medelstora företag med färre än 250 anställda, samt en årsomsättning under 
50 miljoner euro.  
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1. Inledning 
 
 
Uppsatsens första kapitel inleds med en problembakgrund till den senaste finanskrisen, samt 
en bakgrund och problemdiskussion kring ämnet kapitalstruktur, SMF och metallbransch. 
Därefter introduceras läsaren till studiens syfte och avgränsningar. Kapitlet avslutas sedan 
med en disposition för studiens upplägg. 

 
1.1 Problembakgrund 
 
En kris som började på den amerikanska bolånemarknaden för snart ett decennium blev 
grunden till vår tids senaste globala finanskris. Krisen tog sin början under sommaren 2007 då 
de amerikanska bostadspriserna började falla, som således skapade en ovisshet hos de 
finansiella institutionerna som agerade långivare till dessa bostadslån. I september, året därpå 
fick detta en stor inverkan på den globala ekonomin och resulterade i en finanskris som 
skapade stora svårigheter på kreditmarknaden. Den dåvarande konjunkturnedgången 
fördjupades och ledde till en stor nedgång i världshandeln (Elmér et al., 2012).  
 
Finanskrisen innebar mindre tillväxtmöjligheter för många företag på grund av det minskade 
kreditutbudet vilket således skapade svårigheter för företag att anskaffa extern finansiering 
(Campello et al., 2010). Denna händelse blev påtaglig avseende företagens 
finansieringsalternativ, och en tydlig förändring observerades i företags kapitalstruktur under 
finanskrisens år (Fosberg, 2012). De företag som kan anses ha drabbats svårt i dessa 
ekonomiska omständigheter är små- och medelstora företag (hädanefter benämnt SMF1). 
SMF skiljer sig från större företag i det avseende att de har begränsade finansieringsalternativ, 
vilket ger upphov till en större känslighet och risk till konkurs i jämförelse med de större 
företagen (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). Dessa företag är mycket viktiga för Sveriges 
ekonomiska tillväxt då de utgör över 99 % av landets totala företag (Statistiska centralbyrå, 
2016, hädanefter SCB).  
 
Oavsett hur den globala ekonomin ser ut måste företag kunna finansiera sin verksamhet och 
sina projekt. Detta kan ske genom det egna kapitalet eller kapital från externa parter, vilket 
tillsammans utgör företagets kapitalstruktur (Myers, 2001). Ämnet kapitalstruktur är ett 
omtalat forskningsområde som eftersträvar det optimala förhållandet mellan eget kapital och 
skulder. Den mest omtalade teorin för detta fenomen är irrelevansteorin, som 1958 
utvecklades av M.H Miller och F. Modigliani (Hillier et al. 2013). Teorin hävdar att 
proportionerna av kapitalstruktur anses vara irrelevant avseende företagets värdeskapande, 
under förutsättning att en perfekt kapitalmarknad föreligger (Jaroslav & Bartosova, 2015).  
Teorin skapade grunden till den moderna forskningen om företags kapitalstruktur som i sin 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  SMF: mikro-, små och medelstora företag. Enligt EU:s definition företag med färre än 250 
personer anställda och en årsomsättning under 50 miljoner euro (Europeiska Union, 2009)	  
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tur ledde till två huvudsakliga teorier inom området: pecking order teorin och trade off-teorin 
(Fama & French, 2002). Pecking order teorin utvecklades från Miller och Modigliani-
modellen och har sin utgångspunkt i de preferenser företag har gällande sina 
finansieringskällor, där intern finansiering är att föredras på grund av de kostnader kopplade 
till informationsasymmetri och agentproblem (Myers & Majluf, 1984). Enligt trade-off teorin 
kan företag avsiktligt uppnå en optimal skuldsättningsgrad genom att hitta den perfekta 
balansen mellan hög skuldsättning och företagsrisk (Kraus & Litzenberger, 1973).  
 
Det finns en omfattande komplexitet kopplad till valet av kapitalstruktur. Dessa välkända 
teorier försöker förklara de olika förhållandena till valet av kapitalstruktur och trots de 
väletablerade teorierna är förståelsen mycket begränsad. Enligt Myers (2001) beror denna 
begränsning på att de befintliga teorierna inte är designade i generella termer, utan att varje 
teori lyfter fram specifika aspekter. Det råder med andra ord en stor oenighet gällande 
företags kapitalstruktur inom tidigare forskning, där en stor debatt kan kopplas till betydelsen 
av olika interna faktorer. Tidigare forskning belyser hur företags kapitalstruktur kan kopplas 
till faktorer såsom tillväxt, risk, företagsstorlek, lönsamhet, ålder, materiella 
anläggningstillgångar, likviditet (Zarebski & Dimovski, 2012; Rajan & Zingales, 1995; Booth 
et al., 2001; Titman & Wessels, 1988; Proenca et al., 2014). Ett relativt outforskat område 
inom forskningsämnet är kapitalstrukturens påverkan av makroekonomiska aspekter i form av 
en finanskris. Finanskrisen 2008 betraktas som en av de största kriserna genom tiderna vilket 
gör detta till ett intressant studieobjekt. Generella antaganden om varför detta 
forskningsområde är relativt begränsad, trots dess stora relevans för samhället kan tänkas bero 
på det faktum att den senaste finanskrisen inträffades relativt nyligen. Det råder dessutom 
motsättande argument för kapitalstrukturens företagsspecifika faktorer och teorier, vilket 
skapar en stor forskningsyta och kan bidra med stor nytta för den existerande forskningen 
inom området.  
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Sveriges finansmarknad är väl integrerad med den globala ekonomin, vilket innebär att 
skeenden i den globala ekonomin även får betydande effekter på den svenska ekonomin 
(Öberg, 2009). Sveriges utrikeshandel är mycket omfattande och landet kan definieras som ett 
mycket exportberoende land. Den svenska exporten ökar och minskar beroende på hur 
ekonomin ser ut i de länder landet handlar med vilket således gör Sverige mycket beroende av 
sin omvärld, då en nedgång i ekonomin i andra länder leder till att exporten till dessa länder 
minskar (SCB, u.å.). Den svenska exporten påverkades betydligt av finanskrisen 2008, då 
exporten och importen minskades med hela 17 % mellan åren 2008 och 2009 (Samuelsson, 
2015). Återhämtningsfasen var långdragen och tillväxten stannade av vilket påvisade den 
stora inverkan som finanskrisen fick på Sveriges utrikeshandel (ibid). Sveriges integrerade 
finansmarknad gjorde sig följaktligen påmind i samband med den globala finanskrisen som 
medförde att företagens lånemöjligheter minskades av de svenska kreditinstituten (SCB 
2009). Då en markant minskning av den svenska exporten observerades under finanskrisen 
ger detta en indikation att de svenska exportberoende branscherna drabbades hårt av den 
senaste globala finanskrisen.  
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Sveriges största varugrupp för utrikeshandel har under en lång tid varit industrivaror, som år 
2012 stod för hela 43,7 % av exporten, samt utgjorde 17 % av BNP år 2016. Denna varugrupp 
drabbades hårt av finanskrisen och föll kraftigt under 2009 (Hartzell, 2013; SCB, 2017). 
Under åren 2007 till 2012 minskades andelen av denna export med 5,6 procentenheter och 9,0 
procentenheter i löpande priser 2 (ibid). En bransch inom varugruppen industrivaror som slogs 
hårt av finanskrisen var metallbranschen. Denna bransch anses vara en mycket 
konjunkturkänslig bransch och stod under år 2011 för den svagaste exportutvecklingen inom 
varugruppen (SCB, 2014; SCB, 2011). Sveriges ekonomi började återhämtas under år 2010 
men har sedan dess haft en trög tillväxtökning (SCB, 2017). Orsaken till detta kan främst 
förklaras av den svenska exporten, som inte har tagit fart efter finanskrisen (ibid).  
Då den stora nedgången av den svenska ekonomin och tillväxten efter finanskrisen kan 
förklaras av den minskade exporten, kan exportberoende branscher anses vara intressanta 
studieobjekt då dessa påverkades av finanskrisen i större utsträckning än många andra 
branscher. En intressant aspekt avseende den förändrade kreditmarknaden som finanskrisen 
innebar, är dess påverkan på kapitalstrukturen inom dessa företag.  
 
Trots en relativt begränsad forskning kring finanskrisens påverkan på företags kapitalstruktur 
och dess viktigaste interna faktorer, kan ett fåtal tidigare studier inom ämnet identifieras.  
Enligt Tsoy & Heshmatis (2017) studie kan en skillnad i koreanska företags 
skuldsättningsgrad observeras i samband med en finanskris. Viktiga interna faktorer är enligt 
författarna bland annat materiella anläggningstillgångar, företagsstorlek och lönsamhet.  
Iqbal och Kume (2014) undersökte i sin studie finanskrisens påverkan på kapitalstrukturen i 
Storbritannien, Frankrike och Tyskland mellan åren 2006 och 2011. Studien fann stora 
samband mellan skuldsättningsgrad och de interna faktorerna materiella anläggningstillgångar 
och lönsamhet i de undersökta företagen, dock kunde en skillnad i sambandstyrka för de olika 
länderna identifieras i studien. Ett liknande resultat gällande de interna faktorerna 
observerades av Proença et al. (2014) som undersökte portugisiska SMFs och dess samband 
med kapitalstruktur under finanskrisen 2008. Studien fann stora samband mellan 
skuldsättningsgraden och faktorerna materiella anläggningstillgångar, likviditet och 
lönsamhet. En liknande studie genomfördes av Hassan och Odenryd (2015) som undersökte 
kapitalstrukturen i svenska industriföretag under åren 2006-2009. Studien fann samband för 
samtliga faktorer oavsett konjunkturläge, men fann en större inverkan av 
konjunkturnedgången för sambanden mellan skuldsättningsgrad och faktorerna lönsamhet, 
tillväxt och risk.  

Som tidigare nämnts är den tidigare forskningen inom kapitalstruktur och dess samband med 
finanskriser och konjunkturnedgång relativt begränsad, då majoriteten av dessa utgår från den 
amerikanska marknaden eller starka bankorienterade länder i Europa. Flertalet 
kunskapsluckor kopplat till detta problemfenomen går därmed att identifiera och en stor 
begränsning tillfaller hur denna finanskris påverkat mindre etablerade bankorienterade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Löpande priser; varuexportens värde, utan hänsyn till förändringar i värdeförändringar som 
beror på inflation (Hartzell, 2013).  
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ekonomier, i ett land starkt beroende av omvärlden och ekonomins utveckling. Sverige faller 
väl inom ramarna för detta resonemang och gör landet till ett intressant studieområde.  
Då den svenska exporten är en viktig faktor för den ekonomiska tillväxten och följaktligen 
har en betydande roll i landet, kan detta betraktas som en intressant utgångspunkt till studien. 
Valet av bransch grundar sig främst på att det eftersträvas en förståelse och förklaring till 
huruvida en av de mest exportberoende branschernas kapitalstruktur återhämtat sig efter 
finanskrisen. Studien ämnar därför utföra en undersökning med en ny infallsvinkel till 
området, som således kan bidra med ny kunskap inom ämnet kapitalstruktur och dess 
förändring under en konjunkturnedgång. Något som tidigare studier har utelämnat är hur 
kapitalstrukturen och dess samband med interna faktorer har påverkats av den senaste 
finanskrisen i svenska exportberoende företag. Genom att jämföra metallbranschens 
kapitalstruktur mellan perioden under och efter finanskrisen, kan denna studie minska den 
kunskapslucka som kan identifieras hos svenska SMFs kapitalstruktur och dess påverkan av 
den senaste finanskrisen. Studien skiljer sig även avseende dess tidskaraktär som både avser 
krisperioden, men även en längre tidsperiod efter krisperioden. Detta innebär att denna studie 
skiljer sig då den även utgår från ett återhämtningsperspektiv i större utsträckning än många 
tidigare studier. 
 
Vidare kan studien även anses vara kunskapsbildande genom ett bidragande till befintlig 
forskning i form av komparativa undersökningar. Då studien avgränsas utifrån landspecifika 
och branschspecifika faktorer i form av en begränsning till svenska SMF i en exportberoende 
bransch, möjliggör detta till ny kunskap inom området. Denna undersökning kan därmed 
anses bidra till befintlig forskning i det anseende att den kan användas vid komparativa 
studier för att exempelvis jämföras med andra länder eller branscher, vilket följaktligen kan 
utveckla forskningsområdet och skapa en djupare kunskap. Historiskt sett har världen 
genomgått flertalet globala finanskriser, vilket möjliggör för en stor chans att detta ska 
upprepas i framtiden. Denna studie bidrar därmed med kunskap om hur framtida situationer i 
form av finansiella lågkonjunkturer och recessioner kan ha en bidragande effekt på val av 
kapitalstruktur i svenska SMFs. Studien kan anses vara av intresse för flertalet aktörer i 
samhället, dock kanske främst för ägare och företagsledare inom metallbranschen och andra 
exportberoende branscher i Sverige.  
 
1.3 Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka om det finns en signifikant skillnad mellan SMFs 
kapitalstruktur under och efter den senaste finanskrisen i den svenska metallbranschen.  
Studien syftar även till att undersöka kapitalstrukturens samband med de interna faktorerna: 
lönsamhet, tillväxt, materiella anläggningstillgångar, likviditet och företagsstorlek. 
Undersökningen ämnar bidra med ny kunskap inom forskningsämnet genom en utgångspunkt 
som skiljer sig från tidigare studier, vilket möjligtvis även kan understödja befintlig forskning 
genom att bidra med en ny analytisk kunskap.  
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1.4 Forskningsfrågor 

 
• Hur ser sambandet ut mellan företagsspecifika faktorer och SMFs kapitalstruktur 

inom metallbranschen? 
 

• Förändrades kapitalstrukturen och dess företagsspecifika faktorer som en följd av 
finanskrisen?  
 
 

1.5 Disposition 

 
 

Kapitel 1: 
Inledning 

• Uppsatsens första kapitel inleds med en problembakgrund till 
finanskrisen 2008. Därefter görs en redogörelse för bakgrunden och 
problemdiskussion kring ämnet kapitalstruktur, som således leder 
fram till studiens syfte och forslningsfrågor.  

Kapitel 2: 
Teoretisk 

referensram 

• Den andra delen består av en genomgång av relevanta teorier och 
tidigare forskning inom området, som således leder fram till 
studiens hypoteser. 

Kapitel 3: 
Metod 

• I metodavsnittet redogörs studiens tillvägagångssätt för 
datainsamling och genomförandet av de olika analyserna. 
Avslutningsvis presenteras den kritik som kan ställas mot den 
kvantitativa forskningen.  

Kapitel 4: 
Resultat 

• I uppsatsens fjärde del presenteras resultatet från insamlad 
sekundärdata. Detta inleds med en presentation av den deskriptiva 
statistiken och följs sedan av sammanställningar av korrelations- 
och regressionsanalyser.  

Kapitel 5: 
Analys 

• I uppsatasens femte kapitel analyseras det empiriska resultatet och 
utreder hur det förhåller sig till den teoretiska referensramen.  

Kapitel 6: 
Avslutning 

• I uppsatsens sista kapitel diskuteras författarens egna tankar och 
åsikter kring studiens resultat och de eventuella slutsatserna som 
kan dras. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning inom 
studiens ämne. 
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2. Teoretisk referensram 
 
 
I uppsatsens andra kapitel presenteras den teoretiska referensramen i form av relevanta 
teorier och tidigare forskning inom det valda ämnet. Detta leder således fram till studiens 
hypoteser. 

 
2.1. Definitioner 
 
2.1.1. Kapitalstruktur 
Kapitalstrukturen beskriver ett företags finansieringskällor och avser balansen mellan andelen 
skulder och eget kapital. Företaget kan välja att enbart finansieras med eget kapital, eller 
också kombinera det egna kapitalet med skulder (Myers, 2001). Valet av kapitalstruktur kan 
påverka företagets värde i stor omfattning då summan av eget kapital och skulder motsvarar 
det totala värdet av företaget (Ross et al. 2013). Denna balans kan företaget själv justera för 
att skapa en stark finansiell position, företagsledare strävar därmed efter att skapa den 
kapitalstruktur som maximerar företagets värde (ibid). 	  
 
Brealey et al. (2012) menar att valet av kapitalstruktur har en stor inverkan på företaget då det 
kan påverka företagets förväntade avkastning, kapitalkostnad och risker. Kapitalstrukturen 
kan därmed anses spela en central roll i ett företag och påverkar inte bara den finansiella 
positionen inom företaget, utan även den strategiska. Den optimala kapitalstrukturen och hur 
den kan åstadkommas är ett omdiskuterat ämne. Enligt Myers (2001) finns det ingen generell 
teori som skapar den perfekta kapitalstrukturen åt alla företag, detta beror enligt författaren på 
att olika teorier tar hänsyn till olika faktorer. Det finns olika mått som kan användas för att 
mäta ett företags kapitalstruktur. Ett viktigt mått för studier inom kapitalstruktur är 
skuldsättningsgraden som beskriver relationen mellan eget kapital och skulder (Hillier et al., 
2013). 

        (1) 

 
Ett företags skulder kan ha olika karaktär i form av att vara långfristiga eller kortfristiga. De 
olika egenskaperna kan påverka den totala skuldsättningsgraden vilket kan vara viktigt att 
beakta vid analyser avseende finansiella aspekter i en organisation. I tidigare studier inom 
ämnet kapitalstruktur har en signifikant skillnad observerats för de olika skuldsättningarna 
och dess samband med olika faktorer (Mesquita & Lara, 2003; Abor, 2005; Degryse et al., 
2012). En viktig utgångspunkt inom jakten på den optimala kapitalstrukturen behandlar de 
olika faktorerna som anses vara avgörande för utformningen av strukturen. Vanligt 
förekommande faktorer som benämns vid tidigare studier inom kapitalstruktur är bland annat: 
tillväxt, risk, företagsstorlek, lönsamhet, ålder, materiella anläggningstillgångar (Zarebski & 
Dimovski, 2012; Rajan & Zingales, 1995; Booth et al.,2001; Titman & Wessels, 1988). 

Skulsättningsgrad = Skulder
Eget  kapital
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2.1.2. Konjunktur och en förändrad kreditmarknad  
Som tidigare nämnts, påverkar kapitalstrukturen ett företags värde. Tidigare studier visar även 
att makroekonomiska faktorer påverkar företagets kapitalstruktur (Booth et al., 2001; Graham 
et al. 2014). När den finansiella krisen bröt ut 2008 skapade detta stora effekter på den globala 
ekonomin, som i sin tur påverkade företagens finansiella situation på många plan. Flertalet 
samverkande faktorer har identifierats som bidragande orsaker till att finanskrisen uppstod 
(Riksbanken, 2009). Dessa underliggande faktorer bestod främst av: de dåvarande 
makroekonomiska obalanserna; brister i riskhantering från finansiella aktörer; samt bristande 
regelverk (ibid). Den finansiella krisen 2008 påverkade kreditmarknaden i stor utsträckning 
och satte svenska företag i en svår finansieringssituation (Appelgren et al. 2009).  Den 
finansiella oron på finansmarknaden ledde till att kreditåtstramningar började utvecklas, vilket 
resulterade i svårigheter att få banklån beviljade, samt innebar högre lånekostnader för företag 
(ibid).  
 
Konjunkturläget kan definieras genom förhållandet mellan ekonomisk aktivitet och en trend 
eller jämviktsnivå (Konjunkturinstitutet, 2005). Den ekonomiska aktiviteten mäts normalt sett 
genom BNP och avser hela ekonomin (ibid). Finanskrisen 2008 resulterade i en global 
lågkonjunktur där den svenska konjunkturen försvagades avsevärt och medförde en fallande 
BNP-tillväxt (Konjunkturinstitutet, 2008). Sveriges finansmarknad är väl integrerad med den 
globala ekonomin och är mycket exportberoende, vilket blev mycket märkbart under 
konjunkturnedgången (Öberg, 2009). Den svenska exporten påverkades betydligt av 
finanskrisen 2008 och föll kraftigt under lågkonjunkturens år, vilket illustreras i figur 2:1. 
 
 
Figur 2:1 Illustration av total varuimport & varuexport (2006-2012). Källa: SCB (u.å.)  
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2.2. Teorier om kapitalstruktur 
 
2.2.1. Modigliani och Miller 
En av de mest inflytelserika teorierna kring ämnet kapitalstruktur utformades av Franco 
Modigliani och Merton H. Miller. Teorin blev grunden till många av de efterföljande 
modellerna och teorierna som idag används inom forskningen av ämnet kapitalstruktur.  
Teorin gäller under vissa förutsättningar och bygger på antagandet om en perfekt 
kapitalmarknad, där inga skatter, transaktionskostnader eller asymmetrisk information 
existerar (Hillier et al. 2013). Utifrån Modigliani och Millers forskning, utarbetades två 
propositioner. 
 
I den första propositionen hävdar Modigliani och Millers (1958) att företagets värde är 
oberoende av dess kapitalstruktur. Kapitalkostnaden kvarstår därmed oförändrad om ett 
företag anskaffar nytt kapital i form av ägarkapital eller genom lån. Proportionerna för eget 
kapital och skulder blir därmed oväsentligt i det anseende att de inte förändrar företagets 
värde (Modigliani & Miller, 1958).  
 
Den andra propositionen utgår från det samband som föreligger mellan kapitalkostnad och 
skuldsättning. Den viktade genomsnittliga kapitalkostnaden anses därmed vara konstant 
(Modigliani & Miller, 1958). Den förväntade avkastningen på eget kapital ökar därför i takt 
med skuldsättningsgraden och leder således till att investerare kräver högre avkastning på 
grund av den ökade risken som skulder medför (ibid). Den totala kapitalkostnaden förändras 
därmed inte då eget kapital byts ut med externt kapital, eftersom kapitalets lägre räntekostnad 
balanseras av det ökade avkastningskravet (Myers, 2001). Modigliani och Miller (1963) 
publicerade några år senare, en reviderad version som tog hänsyn till skatter. De menade att 
skatteskölden påverkar företagsvärde eftersom en högre belåning bidrar till lägre 
räntekostnader, då dessa är avdragsgilla. Ett belånat företag kan därmed ha ett högre 
företagsvärde än ett företag som enbart finansierad med eget kapital. (Modigliani & Miller, 
1963).  
 
2.2.2. Trade-off teorin 
En av de främsta teorierna inom kapitalstruktur är trade-off teorin, som hävdar att företag kan 
uppnå en optimal kapitalstruktur (Myers, 1984). Teorin skapades av Kraus och Litzenberger 
(1973) som utvecklade Modigliani och Millers teori. Enligt teorin måste skatter och kostnader 
som är anknutna till lånefinansiering beaktas, eftersom dessa aspekter har en effekt på värdet 
av kapitalstrukturen (ibid). Den optimala kapitalstrukturen kan enligt denna teori fastställas 
genom att göra en avvägning mellan de skattemässiga fördelarna och kostnaden som en ökad 
skuldsättning medför (Fama, French, 2002). Kostnader av skuldsättning består främst av 
kostnader associerade med konkurs och finansiell risk, men kan även vara kopplade till 
agentkonflikter (ibid). Enligt teorin ska företag med hög räntabilitet låna mycket för att 
utnyttja skatteskölden.  
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Om den optimala kapitalstrukturen är nådd, tar fördelarna och bristerna ut varandra och en 
jämvikt uppnås (Myers, 1984). För att skapa den optimala kapitalstrukturen ska företaget låna 
till den grad där skattefördelarna av ytterligare en monetär del av skuld, är likställd med 
kostnaderna kopplade till skuldsättning och den ökade risken (Fama, French, 2002). Dock är 
det enligt teorin viktigt att företag inte lånar utöver sin optimala nivå, eftersom detta bidrar till 
att skattefördelarna minskar och kostnaderna för finansiell stress ökar (Kraus & Litzenberger, 
1973).  
 
Enligt Myers (2001) påvisar trade-off teorin att företag med mycket materiella 
anläggningstillgångar har bättre chans att överleva vid finansiell stress, vilket kan förklaras 
genom tillgångarnas låga risk att förlora sitt värde. Därmed förutsätter teorin att företag med 
stor andel materiella tillgångar ofta har en högre skuldsättningsgrad. Enligt teorin finns ett 
negativt samband mellan tillväxt och skuldsättning, då företag med bra framtidsutsikter 
upplever högre finansiell stress i form av agentkostnader och därmed använder mindre 
skulder (Myers, 1977). Den finansiella stressen kan även beskrivas påverka sambandet mellan 
lönsamheten och skuldsättningen. Detta samband är enligt teorin positivt då lönsammare 
företag känner av mindre finansiell stress (ibid).  
 
2.2.3 Pecking order teorin 
 Myers och Majluf (1984) hävdar i sin pecking order teori att det inte existerar en 
väldefinierad optimal kapitalstruktur, utan att det istället beror på de finansiella behoven i ett 
företag. Teorin förutsätter en perfekt kapitalmarknad, med varken skatter eller 
transaktionskostnader, dock med undantag till den informationsasymmetri som föreligger 
mellan företagsledare och investerare (Myers, 2001). Denna informationsasymmetri uppstår 
enligt teorin på grund av att företagsledare förväntas besitta på bättre information gällande 
företagets framtidsutsikter och risker än vad investerare till företaget har (López-Gracia & 
Sogorb-Mira, 2008). 
 
Enligt pecking order teorin har företag olika preferenser gällande dess finansieringskällor, 
vilket skapar en turordningslista för hur de ska finansiera sina investeringar (Hall et al. 2004).  
Enligt teorin så ökar finansieringskostnader då asymmetrin ökar och företaget väljer därmed 
det finansieringsalternativ som är minst ansträngande. Turordningen av finansieringskälla kan 
beskrivas som hierarkisk vid valet av finansiering, och är härledd utifrån det alternativ som 
innebär minst informationskostnader och risk för företaget (Myers and Majulf 1984).  
Detta innebär att företag främst föredrar intern finansiering, därefter lånefinansiering och till 
sist nyemission (Donaldson 1961; Myers and Majulf 1984). Enligt pecking order teorin väljer 
alltså företag inte kapitalstruktur med hänsyn till dimensionerna av kapital och skulder, utan 
väljer istället utifrån de kostnader som går att hänföras till finansieringen.  
 
Enligt pecking order teorin har materiella anläggningstillgångar en negativ effekt på 
skuldsättningen. Detta beror på att företag med en mindre andel materiella 
anläggningstillgångar tenderar att ha större informationsasymmetri, vilket följaktligen leder 
till att dessa företag samlar på sig en högre andel skuld (Frank & Goyal, 2008).  
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Enligt teorin har lönsamheten ett negativt samband med skuldsättningsgraden då lönsammare 
företag har mindre behov av skuldfinansiering som en följd av den höga avkastningen (Myers 
& Majlif, 1984). Teorin hävdar även att storlek har en negativ inverkan på 
skuldsättningsgraden då större företag tenderar att känna av mindre informationsasymmetri 
vid minskning av kostnad av eget kapital (Rajan & Zingales, 1995). Enligt Frank och Goyal 
(2008) har tillväxt ett positivt samband med skuldsättningsgraden eftersom tillväxt förutsätter 
mer finansiering för att framtida investeringar.  
Det råder många diskussioner om teorins relevans för SMF. Frank och Goyal (2003) 
argumenterar för att teorin främst är applicerbar på större företag, då deras studier påvisar att 
mindre företag inte följer teorin i samma utsträckning som de större. Howorth (2001) menar 
att det finns en förkortad version av teorin som är applicerbar hos SMF. Denna ordning består 
av interna medel, följt av externa medel i form av skulder och nytt eget kapital av ägare. Den 
externa källan genom nyemission används följaktligen inte i denna version på grund av dess 
storlek och företagsledares ovillighet att använda extern finansiering. 

2.3. Genomgång av tidigare studier inom kapitalstruktur 
 
2.3.1 Konjunkturnedgång  
Finanskrisen 2008 innebar en stor osäkerhet och risk på den finansiella marknaden, vilket 
således hade en stor inverkan på företags val av kapitalstruktur (Almeida et al., 2011; Dick et 
al., 2013). Konjunkturnedgång innebar för många banker en likviditetskris som resulterade i 
en minskning av kreditutbud, vilket således ledde till att det blev dyrare för företag att ta lån 
(Cornett et al, 2011). Bristen på bankernas förtroende för varandras ekonomiska säkerhet 
medförde en ökning av utlåningsräntor och följaktligen en minskning av utbudet av lån till 
icke-finansiella företag (Fosberg, 2012). Tidigare forskning visar belägg för att den riskfyllda 
situationen ledde till att företags kortfristiga skulder ökade under krisperioden, medan dess 
långfristiga skulder minskade (Fosberg, 2013; Almeida et al., 2011; Custódio et al., 2013). 
Enligt Bailey och Elliot (2009) minskas företags tillväxtmöjligheter oerhört av en finanskris, 
vilket till stor del kan förklaras av den minskade utrikeshandeln som en finanskris innebär. 
Flertalet tidigare studier påvisar ett negativt samband mellan finanskriser och skuldsättning 
(Akbar et al., 2013; Pattani & Vera, 2011). Enligt Santos (2011) medförde den senaste 
finanskrisen att investerare och finansiella institutioner blev mindre benägna att ta risker, 
vilket påverkade kreditmarknaden och medförde att fördelarna med långfristiga lån minskade 
och en ökning av kortfristiga skulder istället ökade under perioden. I motsats till detta, har 
tidigare studier även funnit belägg för en oförändrad kapitalstruktur under finanskrisen 
(Balios et al., 2016; Trinh & Phuong, 2015).  
 
Rzeszowski och Sierpińska (2012) studerade finanskrisens påverkan på företags finansiering 
inom metallbranschen i Polen under tidsperioden 2000-2010. Enligt författarna hade de 
studerande företagen stora problem att finna finansieringskällor under finanskrisen på grund 
av begränsade krediter och en stor avkastningsnedgång. Finanskrisen gjorde sig märkbar i 
metallbranschen under 2009-2010 då skuldsättningen minskade markant. Författarna förklarar 
den avtagande proportionen av skuld genom striktare bankpolicys och en högre kostnad av 
externt kapital under finanskrisen.  
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Zeitun et al. (2017) undersökte finanskrisens påverkan på kapitalstrukturen hos 270 GCC-
företag3 under åren 2003-2013. Resultatet påvisade att finanskrisen hade en negativ och 
signifikant påverkan på dessa företags kapitalstruktur. En stor nedgång av företagens 
likviditet observerades i studien, som även hade en mycket lägre likviditet efter krisen än åren 
innan krisen. Studien omfattade även olika branscher för att undersöka om finanskrisen hade 
en olikartad påverkan för de olika branscherna. Studien avser bland annat industrisektorn som 
visade en stor skillnad i förhållande till andra branscher avseende lönsamhet och tillväxt, som 
hade en stor nedgång från perioden innan finanskrisen, till perioden efter krisen.  
 
2.3.2 Kapitalstruktur 
Det finns flertalet tidigare studier som belyser de påverkande faktorerna inom kapitalstruktur, 
samt dess effekt av finanskrisen 2008. Dock är dessa förhållandevis begränsade då de främst 
avser specifika länder och branscher. Det finns således en stor forskningsyta med nischade 
områden som ännu inte har blivit utforskade. Nedan presenteras tidigare studier som kan 
anses ha stor relevans till studiens syfte och forskningsfrågor.  
 
Många tidigare studier kring ämnet kapitalstruktur undersöker pecking order teorins och 
trade-off teorins relevans för SMFs kapitalstruktur. Flera forskningsstudier finner att pecking-
order teorin kan kopplas till SMFs finansieringsmönster, dock med en viss skiljaktighet i 
jämförelse med större företag (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; Daskalakis & Psillaki, 
2008; Michaels et al., 1999). Studierna påvisar ett mönster av en stor dominans av interna 
medel inom SMFs, vilket överensstämmer med pecking order teorins preferenser gällande 
finansiering. López-Gracia och Sogorb-Mira (2008) undersökte de två teorierna och dess 
relevans för SMFs kapitalstruktur. Urvalet bestod av 3,569 spanska företag under tidsperioden 
1995-2004. Resultatet för studien tyder på att båda teorierna kan användas för att förklara 
kapitalstrukturen inom SMFs. Studien visade belägg för att SMFs hade preferenser för intern 
finansiering framför extern, vilket är i enlighet med pecking order teorin. Studiens resultat 
observerade även relevans för trade-off teorin, dock med en viss avvikelse i jämförelse med 
större företag då SMF anses ha större svårigheter att uppnå en perfekt kapitalstruktur på grund 
av större kostnader kopplade till finansiell stress (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008).  
Swinnen et al. (2005) observerade liknande mönster och relevans för pecking order teorin i 
sin studie, där 899 belgiska SMFs undersöktes. Enligt båda studierna så skiljer sig SMFs 
kapitalstruktur från större företag i det avseende att de har begränsade finansieringsalternativ, 
som följaktligen påverkar valet av kapitalstruktur (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; 
Swinnnen et al).  
 
Proenca et al. (2014) undersökte kapitalstrukturen i 12,857 portugisiska SMFs under 
tidsperioden 2007-2010. Studien undersökte flertalet faktorers påverkan på den kortfristiga-, 
långfristiga- och totala skuldsättningsgraden. Författarna hävdar att de viktigaste faktorerna 
för skuldsättningen är materiella anläggningstillgångar, likviditet och lönsamhet. Studiens 
resultat påvisade ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning, vilket enligt 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  GCC=Gulf Cooperation Council, avser länderna Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, 
Oman, Qatar och Saudiarabien (Nationalencyklopedin, 2017). 	  
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författarna visar stöd för pecking order teorins antagande om preferensen för internt kapital 
över externt kapital, på grund av den risk som kan kopplas till extern finansiering. Ett 
skiljaktigt resultat för sambandet mellan materiella anläggningstillgångar och skulder kunde 
identifieras, där studien fann ett negativt samband för de kortfristiga skulderna och ett positivt 
samband mellan långfristiga skulder. Likviditeten hade enligt resultatet ett negativt samband 
med den kortfristiga- och den totala skuldsättningsgraden, samt ett positivt samband för den 
långfristiga skuldsättningsgraden.  

Balios et al. (2016) undersökte huruvida kapitalstrukturen förändrades för 8,052 grekiska 
SMFs under finanskrisens år, 2009-2012. Resultatet påvisade negativa samband mellan 
lönsamhet och skuldsättning, samt för materiella anläggningstillgångar och skuldsättning. Ett 
positivt samband mellan tillväxt och skuldsättning kunde identifieras i studien. Dock påvisade 
inte studien en signifikant förändring av kapitalstrukturen under den undersökande perioden. 
Liknande studie genomfördes av Trinh och Phuong (2015) som undersökte finanskrisens 
påverkan på Vietnamnetiska företag under åren 2006-2013. De fann heller inga belägg som 
påvisade en signifikant förändring under krisperioden. De förklarade detta genom att påstå att 
finansmarknaden i Vietnam inte var tillräckligt integrerad med den globala marknaden, samt 
att finanssystemet var mycket kontrollerat av staten. Dock fann de positiva samband mellan 
storlek och skuldsättning och ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning. 
Studien observerade även ett negativt samband mellan materiella anläggningstillgångar och 
skuldsättningsgraden. Enligt författarna ökade betydelsen av lönsamheten associerad med 
skuldsättningen under finanskrisen, på grund av underskottet av bankkrediter (Trinh & 
Phuong, 2015). Harrison & Widjaja (2014) observerade liknande samband i sin studie på den 
amerikanska marknaden. Ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning, samt ett 
positivt samband för företagsstorleken identifierades i studien. Dock fann studien ett motsatt 
resultat för de materiella anläggningstillgångarna som visade ett positivt samband till 
skuldsättningen. Studien undersökte även sambandet mellan likviditet och skuldsättning, som 
påvisade ett negativt samband.  
 
Rajan och Zingales (1995) undersökte kapitalstrukturen och dess påverkande faktorer i sju 
stora industriländer under tidsperioden 1987-1991. Länderna som undersöktes var: USA, 
Tyskland, Frankrike, Japan, Italien, Kanada och Storbritannien. De viktigaste faktorerna 
kopplad till kapitalstrukturen var enligt författarna tillväxt, lönsamhet, storlek och materiella 
anläggningstillgångar. Resultatet påvisade ett negativt samband mellan lönsamhet och 
skuldsättning, samt att skuldsättningen ökade med företagsstorlek, vilket indikerade på ett 
positivt samband mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek. Författarna påvisade även i 
sin studie att risken att gå i konkurs minskar för större företag (Rajan & Zingales, 1995). 
Ozkan (2001) styrker Rajan och Zinagles resonemang om ett negativt samband mellan 
lönsamhet och skuldsättning i sin studie genomförd på 390 företag i Storbritannien. Studien 
fann även ett negativt samband mellan likviditet och skuldsättning, vilket enligt författaren 
kunde förklaras av att en högre likviditet medförde att dessa främst användes för att investera 
i nya investeringar.  
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Iqbal och Kumes (2014) berörde även ämnet kapitalstruktur och dess påverkan av 
finanskrisen 2008 genom att göra en jämförelse av Europas största ekonomier: Storbritannien, 
Frankrike och Tyskland. Resultatet påvisade en ökad skuldsättning för Storbritannien och 
Tyskland från perioden innan krisen, till perioden under krisen. Studien observerade en 
ökande skuldsättningsgrad under krisperioden, både vad gällde kortfristiga- och långfristiga 
skulder, för att sedan återgå till mer interna medel efter krisen (Iqbal & Kumes, 2014). En 
liknande studie gjordes av Akdal (2010) som undersökte 202 börsnoterade bolag i 
Storbritannien mellan åren 2002 och 2009. Studien undersökte flertalet faktorer men kom 
fram till att faktorerna lönsamhet, likviditet och totala anläggningstillgångarna ansågs vara de 
viktigaste vad gällde företags skuldsättningsgrader. Studien fann ett negativt samband för 
skuldsättningen och faktorerna lönsamhet och likviditet, samt ett positivt för de totala 
anläggningstillgångarna.  
 
Ferrarini et al. (2017) undersökte kapitalstrukturen i icke-finansiella företag i Kina under 
tidsperioden 2009-2015. En signifikant och fortsatt ökning av skuldsättning identifierades i 
studien. Resultatet påvisade ett negativt samband mellan lönsamhet och de olika 
skuldsättningsgraderna, som visade ett större negativt samband med åren. Resultatet 
indikerade alltså att finansiering av korta skulder minskades med tiden i de kinesiska 
företagen, samt att andelen korta skulder minskades i stor omfattning från tiden under 
finanskrisen till år 2015. Studien påvisade ett positivt samband mellan materiella 
anläggningstillgångar och skuldsättningsgraden. Denna variabel påvisade ingen större 
förändring mellan åren, utan hölls relativt konstant. En liknande studie som även undersökte 
företag på den asiatiska marknaden var Tsoy & Hesmatis (2017) studie som studerade den 
senaste globala finanskrisen och den asiatiska finanskrisens 1997 påverkan på 
kapitalstrukturen i koreanska företag. Urvalet bestod av 1,159 icke-finansiella företag inom 
10 branscher, under tidsperioden 1985-2015. Enligt resultatet hade de olika kriserna olika 
effekt på de koreanska företagen i urvalet. Under den asiatiska finanskrisen föll 
skuldsättningsgraden i stor utsträckning. Den totala skuldsättningsgraden tydde på en konstant 
minskning under studiens tidsperiod. Resultatet påvisade ett positivt samband mellan 
skuldsättning och faktorerna företagsstorlek och materiella anläggningstillgångar. Ett negativt 
samband mellan lönsamhet och skuldsättning kunde även observeras i studien.  
 
Tidigare studier gjorda på den svenska marknaden genomfördes bland annat av Öhman och 
Yazdanfar (2017), som i sin studie undersökte kapitalstrukturen i 15,897 svenska SMF under 
tidsperioden 2009-2012, med ett fokus på den kortfristiga- och långfristiga 
skuldsättningsgraden. Författarna observerade en genomsnittlig skuldsättningsgrad på 35 %, 
vilket indikerar att företag förlitade sig något mer på intern finansiering än på extern 
finansiering. Vidare påvisade resultatet att de undersökta företagen använder sig mer av 
kortfristiga än långfristiga skulder, vilket enligt författarna kunde ge antydan på problem att 
få tillgång till långa skulder som en följd av finanskrisen 2008. Resultatet påvisade en 
kontradiktion i sambandet mellan några variabler och de olika skuldsättningarna. Resultatet 
fann ett negativt samband mellan materiella anläggningstillgångar och den kortfristiga 
skuldsättningen, samt ett positivt samband med den långfristiga skuldsättningen. Lönsamhet 
och likviditet påvisade negativa samband för båda skuldsättningarna, medan tillväxten visade 
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ett positivt samband med skuldsättning. Även företagsstorleken påvisade motsatta samband, 
där den hade ett positivt samband med den långfristiga skuldsättningen, men ett negativt 
samband med den kortfristiga skuldsättningen.  
Song (2005) undersökte även kapitalstrukturen i svenska företag, med ett urval på 6,000 
företag under åren 1992 till 2000. Svenska företag hade enligt studien en hög skuldsättning, 
med nästan 50 % kortfristig skuldsättning. En signifikant skillnad mellan variabler och dess 
samband med de olika formerna av skuldsättningen kunde urskiljas. Materiella 
anläggningstillgångar påvisade ett positivt samband med långfristig skuldsättning, samt ett 
negativt samband med den kortfristiga skuldsättningen. Studien observerade även ett negativt 
samband mellan företagsstorlek och långfristiga skulder, samt ett positivt samband för både 
den totala skuldsättningen och för den kortfristiga skuldsättningsgraden.  
 
Lang et al. (1996) undersökte sambandet mellan tillväxtmöjligheter och skuldsättning bland 
industriföretag mellan åren 1970 och1989. Författarna observerade ett negativt samband 
mellan skuldsättning och tillväxt. Vidare menar författarna att framtida tillväxtmöjligheter 
vanligen innebär en ökad skuldsättning på grund av investeringar. Företagsstorlek visade sig 
inte ha någon påverkan på resultatet. Det finns dock en motsägelse för detta resultat, Gupta 
(1969) fann i sin studie ett motsättande argument. Studien undersökte sambandet mellan 
tillväxt och dess kapitalstruktur under åren 1961 och 1962 och fann ett positivt samband 
mellan tillväxt och skuldsättning (Gupta, 1969).  
 
Herwadkar (2017) undersökte huruvida den globala finanskrisen 2008 förändrade olika 
faktorer kopplade till kapitalstrukturen. Urvalet bestod av 2,331 företag från: Brasilien, Kina, 
Indien, Indonesien, Malaysia, Mexiko, Filippinerna, Ryssland, Sydafrika och Thailand, under 
tidsperioden 1996-2014. Resultatet påvisade att företagsspecifika faktorer såsom lönsamhet, 
materiella anläggningstillgångar, marknadsvärde och företagsstorlek hade en stor betydelse 
för skuldsättningsgraden. Studien fann ett negativt samband mellan lönsamhet och 
skuldsättningsgrad. Materiella anläggningstillgångar hade enligt resultatet även ett negativt 
samband med skuldsättningen under hela tidsperioden. Detta kunde enligt författaren 
förklaras med hjälp av pecking order teorins antagande om en låg informationsasymmetri 
kopplad till anläggningstillgångar, vilket gör intern finansiering mindre kostsam och därmed 
innebär högre skuldsättning för företag med hög andel materiella anläggningstillgångar.  
 
En tidigare studie som även undersökt kapitalstrukturen för ett flertal länder är Demirgucs-
Kunt et al. (2015) studie som undersökte omkring 900,000 företag från 80 olika länder under 
tidsperioden 2004-2011. Författarna observerade en förändring i skuldsättningsgraden som ett 
resultat av finanskrisen 2008. En minskning av skuldsättning både i avancerade ekonomier 
och i utvecklingsländer observerades i studien. Förändringen av skuldsättning var enligt 
författarna särskilt tydlig i företag som inte hade tillgång till finansiering från aktiemarknaden 
under finanskrisen. Resultatet för företagsspecifika variabler var enligt författarna konsistenta 
med dess förväntningar, där företag med en högre andel anläggningstillgångar eller som var 
lönsammare tenderade att ha en lägre andel skuld och lägre löptid för skulder. Samt att större 
företag hade en högre skuldsättning och längre löptider för skulder än mindre företag.  
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2.4. Sammanfattning av teori  

 
 

Tabell 2:1 Sammanställning av tidigare forskningsstudier  
Faktor & Författare Samband med skuldsättningsgrad Stöd för teori 

Lönsamhet 
Proenca et al. (2014); Rajan & 
Zingales (1995); Trinh & 
Poung (2016); Harrison & 
Widjaja (2014); Ferrarini et al. 
(2017); Öhman & Yasdanfar 
(2017); Tsoy & Hesmati 
(2017); Akdal (2010)  

Negativt samband med skuldsättning. 
 
 
 
 
 

POT 
 
 
 
 
 

Företagsstorlek 
Rajan & Zingales (1995); 
Trinh & Poung (2016); Tsoy 
& Hesmati (2017); Harrison 
& Widjaja (2014) 
 
Song (2005); Öhman & 
Yasdanfar (2017) 

Positivt samband med skuldsättning. 
 

 
 
Positivt samband med långfristig skuldsättning. 
Negativt samband med kortfristig skuldsättning. 

TOT 
 
 
 
 
POT/ 
TOT 

Tillväxt 
Gupta (1969); Lopez-Gracia 
& Sogorb-Mira (2008); 
Öhman & Yasdanfar (2017); 
Balios et al. (2016) 
 
Lang et al. (1996); Deesomsak 
et al. (2004) 

Positivt samband med skuldsättning  
 
 
 
 
Negativt samband med skuldsättningen.  

POT 
 
 
 
 
TOT 

Materiella anl.tillgångar 
Proenca et al. (2014); Rajan & 
Zingales (1995); Song (2005); 
Öhman & Yasdanfar (2017) 
 
Harrison & Widjaja (2014); 
Ferrarini et al. (2017); Tsoy & 
Hesmati (2017) 
Trinh & Poung (2016); 
Herwadkar (2017) 

Negativt samband med kortfristiga skulder. 
Positivt samband med långfristiga skulder. 
 
 
Positivt samband med skuldsättning. 
 
 
Negativt samband med skuldsättning. 
 

POT/ 
TOT 
 
 
TOT 

 
POT 

Likviditet 

!

Harrison & Widjaja (2014); 
Akdal (2010); De Jong et al. 
(2008); Öhman & Yasdanfar 
(2017); Oszkan (2001).  
 
Proenca et al. (2014) 

Negativt samband med skuldsättning. 
 
 
 
Negativt samband med kortfristig- och total 
skuldsättning. Samt ett positivt samband med 
långfristig skuldsättning.  

POT 
 
 
 

POT=Pecking order-teorin, TOT=Trade-off teorin  
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2.5 Hypoteser 
 
Ett centralt begrepp inom kapitalstruktur och som ofta används vid utformningen av företags 
kapitalstruktur är som tidigare nämnts skuldsättningsgraden. Finanskrisen innebar en stor kris 
utifrån ett kreditperspektiv vilket innebar en stor osäkerhet på kreditmarknaden och en 
minskad tillgång av krediter. Skuldsättningsgraden och dess samband med företagsspecifika 
faktorer kan anses vara viktiga aspekter att beakta när en diskussion om finanskrisens 
påverkan på kapitalstruktur tas upp. Flertalet variabler valdes för att undersöka sambandet 
mellan den senaste finanskrisen och företags kapitalstruktur. Flertalet tidigare studier har 
gjorts inom kapitalstruktur och dess samband med finanskrisen. Det råder dock en stor debatt 
om huruvida finanskrisen har påverkat företags kapitalstruktur eller inte. Balios et al. (2016) 
och Trinh & Phuong (2015) hävdar att det inte finns något samband mellan finanskris och 
kapitalstruktur. Andra studier påvisar dock en signifikant förändring i kapitalstruktur vid en 
finanskris (Zeitun et al., 2016; Michaels et al, 1999).  
Då tidigare studier funnit en skillnad mellan olika typer av skuldsättningsgrader och dess 
samband med olika faktorer beaktas även detta i denna studie. De olika 
skuldsättningsgraderna delas således upp enligt följande: kortfristiga skuldsättningsgraden 
(KFS), långfristiga skuldsättningsgraden (LFS), samt den totala skuldsättningsgraden (TS). 
 
Grundhypotesen för studien utgår från den senaste finanskrisen och dess koppling till företags 
kapitalstruktur, där skillnaden i finanskrisens olika skeden i form av tid, och dess relevans på 
kapitalstruktur undersöks. Den första perioden avser åren under finanskrisen (2008-2011) och 
den andra perioden efter finanskrisen (2012-2015). Till en början ämnade studien även utreda 
perioden innan krisperioden, men på grund av brist på data för denna period avgränsades 
perioden till finanskrisens år, samt åren efter krisen.  
 
Det råder stora diskussioner om vilka år som avser självaste krisperioden och dess 
återhämtningsperiod. En stor skiljaktighet kan identifieras inom tidigare studier gällande 
denna tidsaspekt, vilket skapar en problematisk prägel till studien. Då denna studie har sin 
utgångspunkt i Sveriges export, används därmed detta som riktlinje för valet av tidsperioder 
för att erhålla ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Vändningspunkten för Sveriges export är 
likt figur 2:1 år 2011/2012, därmed valdes dessa år som brytningsår för studien. Detta val kan 
även styrkas med den statistik som påvisat att den valda branschen stod för den lägsta 
exporten inom varugruppen under år 2011. Utifrån detta resonemang skapades studiens 
grundhypotes:  
 
H0: Det föreligger inte en signifikant skillnad i företags kapitalstruktur mellan perioderna 
under- och efter finanskrisen. 
 
H1: Det föreligger en signifikant skillnad i företags kapitalstrukturer mellan perioderna 
under- och efter finanskrisen. 
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Det finns flertalet faktorer som påverkar företags val av kapitalstruktur. För att kunna välja ut 
företagsspecifika faktorer till denna studie, användes tidigare studier som haft liknande syfte 
och inriktning som riktlinje. Med utgångspunkt av tidigare studier har därmed följande 
faktorer valts: lönsamhet, företagsstorlek, tillväxt, likviditet, samt materiella tillgångar (Iqbal 
& Kume, 2013; Harrison & Widjaja, 2014; Proenca et al,2014; Trinh & Phuong, 2015). Det 
finns dock en kontradiktion mellan en del teorier och tidigare studier vilket således påverkar 
utformandet av hypoteserna och ger oss motsättande hypoteser. 
 
Enligt pecking order teorin finns en hierarkisk finansieringsmetod som grundas i 
informationsasymmetri, vilket innebär att lönsammare företag väljer intern finansiering 
framför extern finansiering (Myers, 1984). Tidigare studier har även observerat detta mönster 
och funnit ett negativt samband mellan skuldsättning och lönsamhet (Proenca et al. (2014); 
Rajan & Zingales (1995); Trinh & Poung (2016); Harrison & Widjaja (2014); Ferrarini et al. 
(2017). Detta ger oss följande två hypoteser: 
 
H2a: Ett negativt samband föreligger mellan lönsamhet och KFS. 
H2b: Ett negativt samband föreligger mellan lönsamhet och LFS. 
 
Motsättande samband har observerats mellan företagsstorlek och olika skuldsättningsgrader. 
Enligt trade-off teorin förväntas större företag ha en högre skuldsättningsgrad än mindre 
företag (Myers & Majluf, 1984). En motsägelse till detta beskrivs av pecking order teorin som 
hävdar att det föreligger ett negativt samband mellan större företag och skuldsättningsgraden, 
på grund av den informationsasymmetri som existerar (Rajan & Zingales, 1995). Motsatta 
samband har även identifierats för de olika skuldsättningsgraderna för SMFs, där storleken 
har påvisat ett negativt samband för kortfristiga skulder, samt ett positivt samband med 
långfristiga skulder (Öhman & Yazdanfar, 2017; Esperenca et al., 2003; Proenca et al., 2014). 
Detta skapar följande motsättande hypoteser: 
 
H3a: Ett negativt samband föreligger mellan företagsstorlek och KFS. 
H3b: Ett positivt samband föreligger mellan företagsstorlek och LFS. 
 
Tillväxtens samband med kapitalstruktur beskrivs i flertalet tidigare studier. Enligt pecking 
order teorin finns ett positivt samband mellan tillväxt och skuldsättning, då företag med hög 
tillväxt vanligen behöver en större summa kapital för att finansiera denna tillväxt. Tidigare 
studier finner även detta samband mellan tillväxt och skuldsättning (Lopez-Gracia & Sogorb-
Mira, 2008; Gupta, 1969; Öhman & Yazdanfar, 2017). I kontradiktion till detta hävdar trade-
off teorin och tidigare studier att ett negativt samband föreligger mellan tillväxt och 
skuldsättning (Myers, 1977; Lang et al, 1996; Deesomsak et al., 2004). Detta ger oss följande 
hypoteser: 
 
H4a: Ett positivt samband föreligger mellan tillväxt och skuldsättningsgrad. 
H4b: Ett negativt samband föreligger mellan tillväxt och skuldsättningsgrad. 
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Sambandet mellan materiella anläggningstillgångar och skuldsättningsgrad är enligt pecking 
order teorin negativt, medan trade-off teorin påvisar ett positivt samband. Tidigare studier har 
även funnit motsatta samband för denna faktor, där ett negativt samband har observerats 
mellan materiella anläggningstillgångar och den kortfristiga skuldsättningsgraden, samt ett 
positivt samband för den långfristiga skuldsättningsgraden (Proenca et al., 2014; et al., 2013; 
Öhman & Yazdanfar 2017). Då denna studie ämnar undersöka de olika typerna av 
skuldsättningarna utgår hypotesen från liknande studier inom ämnet och skapar följande 
hypoteser:  
 
H5a: Ett negativt samband föreligger mellan materiella tillgångar och KFS.  
H5a: Ett positivt samband föreligger mellan materiella tillgångar och LFS. 
 
Pecking order teorins påstående om preferensen om intern finansiering ger en antydan till att 
företag med hög likviditet har en lägre skuldsättningsgrad, samt att företag med låg likviditet 
har en högre skuldsättningsgrad. I enlighet med pecking order teorin och tidigare studier 
förväntas likviditeten därmed ha ett negativt samband med skuldsättninggraden (Harrison & 
Widjaja, 2014; De Jong et al 2008; Akdal, 2010). Detta ger oss följande hypoteser: 
 
H6a: Ett negativt samband föreligger mellan likviditet och KFS. 
H6b: Ett negativt samband föreligger mellan likviditet och LFS.  
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3. Metod 

 
I uppsatsens tredje kapitel redogörs studiens tillvägagångssätt för datainsamling och 
genomförandet av de olika analyserna. Vidare presenteras konkretiseringen av de valda 
variablerna som används i den empiriska studien.  Avslutningsvis beaktas den kritik som kan 
ställas mot studiens metodval i form av reliabilitet och validitet. 

 
3.1 Val av forskningsmetod och vetenskaplig ansats 
 
Syftet med studien var att undersöka om det förelåg en signifikant skillnad i företags 
kapitalstruktur mellan tidsperioderna under och efter den senaste finanskrisen, samt att se 
vilka av de utvalda variablerna som var dominerande och dess samband med 
kapitalstrukturen. Detta undersöktes genom insamling av data från ett antal svenska företag i 
metallbranschen, som således gav en grund för att dra slutsatser och förklara det rådande 
sambandet mellan kapitalstruktur och påverkande faktorer inom den givna tidsperioden. För 
att kunna ge svar på syftet till studien undersöktes ett antal olika variabler och dess samband 
med företagens kapitalstruktur med hjälp av regressions-, korrelations- och deskriptiva 
analyser. Då den primära aspekten för studien härrör finanskrisens betydelse för 
kapitalstrukturen, delades tidsperioden upp i två delar: under krisen (2008-2011) och efter 
krisen (2012-2015). Den valda forskningsmetoden för studien utgår följaktligen från ett 
kvantitativt angreppssätt. Valet av metodval baseras främst på studiens statistiska 
utgångspunkt. Enligt Bryman & Bell (2013) omfattar en kvantitativ metod en forskning som 
avser att kvantifiera insamling och analys av data, samt där den primära aspekten i studien 
berör teoriprövning. Då studien ämnar undersöka sambandet mellan exportberoende företags 
skuldsättning och företagsspecifika faktorer utifrån statistiska analyser, blir den kvantitativa 
metoden ett givet val för studiens tillvägagångssätt.  
 
3.1.1 Angreppssätt 
Det finns olika angreppssätt för att beskriva förhållandet mellan teori och forskning, vilket 
kan beskrivas genom den induktiva och deduktiva teorin. Vid induktion utgår forskaren från 
observationer och resultat för att skapa en teori, medan deduktion innebär en omvänd 
koppling och utgår från teorin (Bryman & Bell, 2013). Då studien ämnade undersöka olika 
sambandsförhållanden med en utgångspunkt i tidigare studier valdes ett deduktivt 
angreppssätt till studien, då detta ansågs passa studiens tillvägagångssätt bäst. Bryman och 
Bell (2013) menar att det är viktigt för forskaren att skapa hypoteser som går att överföras i 
operationella termer, alltså genom att samla in rätt data för de valda hypoteserna. Studiens 
angreppsätt grundade sig även på en positivistisk kunskapssyn som innebär en objektiv syn 
och innefattar en undersökning grundad på mätbara variabler, samt ett resultat bestående av 
statistisk mätning (Bryman & Bell, 2013). Vidare fanns även ett fokus att undersöka kända 
teorier i ämnet för att se dess sambandförhållanden med denna studies resultat, vilket även 
förutsätter en objektiv och positivistisk kunskapssyn.   
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3.2 Forskningsprocess 
 
Den inledande fasen av studien innebar en litteratursökning som hade i syfte att konkretisera 
den problemformulering som skulle ligga till grund för studien. Tidigare forskning och 
befintlig litteratur inom ämnet kapitalstruktur granskades för att således kunna identifiera 
eventuella luckor som fanns inom undersökningsområdet. Den sammanställda 
litteratursökningen skapade sedan en bild av de befintliga luckor och brister som existerade 
inom ämnet. En begränsad forskning kring finanskrisens påverkan på kapitalstrukturen 
identifierades. För att avgränsa studien ytterligare och säkerställa att studien bidrar med ny 
forskning inom ämnet, valdes exportberoende företag då denna aspekt kunde anses vara av 
intresse för många aktörer i samhället. När den problematiserande fasen var konstruerad, 
skapades ett ytterligare fokus på tidigare studier och teorier inom ämnet. Relevant litteratur 
och forskningsartiklar hittades genom Mittuniversitetets bibliotek som gav tillgång till 
flertalet databaser som exempelvis Emerald och Jstor. Genom att studera tidigare 
forskningsstudier och teorier erhölls en djupare kunskap inom forskningsämnet, vilket 
skapade grunden till utformandet av de hypoteser som studien hade i syfte att utreda.  
 
För att kunna utreda de valda hypoteserna och besvara studiens syfte påbörjades insamlingen 
av det empiriska materialet. Datainsamlingen skedde genom sekundärdata från databasen 
Retriever, bestående av årsredovisningar från svenska bolag. Sökfunktionen omfattade olika 
avgränsningar där antalet anställda, omsättning, registreringsår och bransch justerades för att 
begränsa data som skulle falla inom ramarna för det avgränsade urvalet. Det nedladdade 
datamaterialet importerades sedan till Excel för att påbörja databehandlingen. Det inledande 
grundmaterialet bestod av hela årsredovisningar för 1462 företag. Då hela årsredovisningar 
importerades inleddes databehandlingen först med att plocka ut den data som skulle behövas 
för studiens variabler, som bestod av 3 beroende variabler och 5 oberoende variabler, samt en 
dummyvariabel. Ett slumpmässigt urval skapades sedan genom slumpvariabler och urvalet 
kortades ner till 500 företag. Dock urskildes bortfall vid databehandlingen som berodde på 
bristfällig data, där en avsaknad för en eller flera värden identifierades för flertalet företag. 
Detta ledde följaktligen till att urvalet kortades ner till 440 företag.  
 
Olika mått användes för att beräkna de olika variablerna för studien, som sedan importerades 
in i statistikprogrammet Eviews. Deskriptiv statistik skapades för samtliga variabler, både för 
hela urvalet och för de olika tidsperioderna. Analyser i form av ANOVA-, korrelations-, och 
regressionsanalyser genomfördes i statistikprogrammet, som skulle ligga till grund för att 
senare kunna analysera resultaten. En redovisning av resultaten presenteras i den empiriska 
delen. Forskningsprocessens sista del bestod av en analys och tolkning av det erhållna 
resultatet. De var i detta skede som de utvalda hypoteserna förkastades eller bekräftades. 
Avslutningsvis upprättades en slutdiskussion bestående av egna reflektioner kring resultatet 
av studien, samt de slutsatser som kunde dras och förslag till vidare forskning inom ämnet.  
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3.2.1 Urval  
Urvalet innefattade endast svenska företag då landspecifika faktorer önskades avlägsnas från 
studien, för att slutsatserna således skulle kunna hänföras till Sveriges ekonomi och svenska 
företag. Urvalet avgränsades till SMF, då dessa avser den största delen av företagen i Sverige, 
alltså under 250 anställda och en årlig omsättning på under 50 miljoner euro, vilket enligt 
nuvarande aktiekurs motsvarar cirka 487 miljoner (Riksbanken, 2017). Urvalet avgränsades 
även till en exportberoende bransch, närmare bestämt metallbranschen.  
 
Studien förutsatte tillgänglig data för skuldsättningen hos de utvalda företagen då denna 
variabel var grunden till regressionen, samt datamaterial som var nödvändig för att beräkna 
övriga variabler i studien. Då studien avsåg utreda finanskrisens påverkan på kapitalstruktur 
omfattade urvalet dessutom en förutbestämd tidsperiod. Urvalet bestod av en insamling av 
årsredovisningar mellan åren 2008-2015, då denna tidsperiod ansågs spegla båden tiden under 
och efter krisen. Studien hade inledningsvis i avsikt att inkludera även tiden innan 
finanskrisen bröt ut. Dock identifierades en avsaknad av data för dessa år, vilket gjorde detta 
ogenomförbart. Data samlades även in för år 2007 då data för omsättningen för detta år 
behövdes för att beräkna ut variabeln för omsättningstillväxt för år 2008.  
 
Vid inhämtningen av data gjordes en avgränsning för att bara använda företag som 
registrerats innan år 2006 för att undvika nya företag som skulle kunna påverka 
generaliserbarheten i studien, då nya företag kan påvisa en skillnad i kapitalstruktur i 
jämförelse med inarbetade företag. Efter samtliga avgränsningar bestod urvalet av 1,462 
företag som sedan reducerades till 500 med hjälp av slumpvariabler. Efter bortfall på grund av 
avsaknad av data bestod det slutgiltiga urvalet av 440 företag.  

 
Tabell 3:1 Studiens urvalsram 

 
 

Urvalet kan utifrån dess begränsande karaktär betraktas som ett homogent urval. Denna typ av 
urval används främst för att begränsa variationen i urvalet med hjälp av olika egenskaper 
(Nationalencyklopedin, 2017). En fördel med denna typ av urval är att det minskar riskerna 
för eventuella effekter från konstanthållna variabler, vilket skapar bättre förutsättningar för 
kausalanalyser (ibid). Då studien eftersträvar en djupare förståelse inom forskningsämnet kan 
det homogena urvalet betraktas som passande för undersökningen. Detta skapar en bra grund 
för eventuella komparativa undersökningar i framtiden, vilket gör studien relevant och 
bidragande till forskningen inom ämnet.  
 

Urvalsram
Land Sverige
Antal anställda <250
Omsättning <487 milj.
Bransch Metallindustrin
Reg. Datum Senast 2005-12-31
Tidsperiod 2007-2015
Status på bolag Aktiva bolag
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3.2.2 Datainsamling 
Insamlingen till teoriavsnittet bestod främst av vetenskapliga artiklar som gjordes via 
Mittuniversitetets databas som gav tillgång till databaser som Emerald och Jstor. De 
vetenskapliga artiklarna hittades genom användandet av relevanta sökord såsom: capital 
structure; determinants of capital structure; capital structure and financial crisis; impact of 
financial crisis, financing, SME and capital structure. De internetkällor som användes till 
studien var noga utvalda och användes i kompletterande syfte. All inhämtning av litteratur 
och vetenskapliga artiklar skedde utifrån ett källkritiskt förhållningssätt och var noga utvalda.   
Datainsamlingen hämtades från databasen Retriever (https://www.retriever.se). Valet av 
Retriever som databas för datainsamlingen baseras främst på att det ansågs vara mest pålitlig 
och komplett avseende studiens syfte. I databasen fanns en sökmotor för inhämtning av 
svenska företags årsredovisningar i Excel-format. Den innefattade även en lätthanterlig 
begränsningsfunktion där de olika avgränsningarna kunde göras för att endast samla in data 
som föll inom ramarna för studiens syfte. Retriever ansågs därmed vara fullkomlig för 
datainhämtning då den innehöll all data och material som behövdes till studien.  
 
3.3 Operationalisering av variabler  
 
För att kunna analysera det empiriska materialet i de planerade regressions- och 
korrelationsanalyserna så inhämtades bokslutsvärden från de utvalda företagens 
årsredovisningar. Dessa operationaliserades sedan till representativa variabler som blev 
grunden till den empiriska analysen. Med stöd från tidigare studier och teorier inom ämnet 
valdes olika mått ut för att genomföra operationaliseringarna för variablerna. Samtliga 
variabler och dess mått presenteras nedan.  
 
3.3.1 Beroende variabler 
Skuldsättningsgrad  
Då syftet med studien är att utreda om en signifikant skillnad i företags kapitalstruktur 
föreligger under de olika tidsperioderna valdes skuldsättningsgraden som den beroende 
variabeln för studien. Skuldsättningsgraden beskriver företagets finansiella styrka genom att 
granska relationen mellan det egna kapitalet och skulder (Hillier et al., 2013). Valet av 
skuldsättning som beroende variabel grundas på att den använts inom många tidigare studier 
med liknande syfte som denna (Akbar et al., 2013; Bhaird & Lucey, 2010; Proenca et al. 
2014; Harrison & Widjaja, 2014). En signifikant skillnad har dock observerats mellan 
kortfristiga- och långfristiga skulder i tidigare studier, där en skillnad mellan de två formerna 
av skuldsättning har observerats både gällande dess samband med olika faktorer, men också 
dess påverkan av finanskrisen (Fosberg, 2013; Almeida et al., 2011; Santos, 2011).  
Likt tidigare studier beaktas denna aspekt även i denna studie och en uppdelning av 
skuldsättningsgraden gjordes därmed vid utformningen av de beroende variablerna.  
Tre beroende variabler utformades, en för den kortfristiga skuldsättningsgraden (KFS), 
långfristiga skuldsättningsgraden (LFS), samt totala skuldsättningsgraden (TS). Dessa 
variabler beräknas likt tidigare studier genom att dividera de olika formerna av skulder med 
de totala tillgångarna (Degryse et al., 2012). 	  
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3.3.2 Oberoende variabler 
De oberoende variablerna som valts ut till studien är: lönsamhet, företagsstorlek, tillväxt, 
materiella anläggningstillgångar, samt likviditet. Dessa variabler är kända faktorer inom 
forskning av kapitalstruktur vilket ligger till grund för valet av variablerna (Igbal & Kume, 
2013; Alves & Franciso, 2014; Harrison & Widjaja, 2014).  
 
Lönsamhet 
Ett företags lönsamhet går att definieras och beräknas på många olika sätt. Inom tidigare 
forskning används vanligen vinstmarginal, räntabilitet på totalt kapital, samt räntabilitet på 
eget kapital för att beräkna lönsamheten i ett företag. Det finns dock både för- och nackdelar 
för respektive mått. Då det vanligaste lönsamhetsmåttet som observerades inom 
litteratursökningen var räntabilitet på totalt kapital, valdes därmed detta mått för studien 
(Zeitun et al., 2016; Degryse et al.,2010; Iqbal & Kume, 2014; López-Gracia & Sogorb-Mira, 
2008).  
 
Företagsstorlek 
Måttet för företagsstorlek skiljer sig även åt inom tidigare forskning. En del forskare mäter 
företagsstorlek genom en logaritm för totala tillgångar (Goddard et al., 2005; Majumdar, 
1997; Iqbal & Kume, 2014). Medan andra använt logaritm för företagets omsättning (Abor, 
2005;	  Margaritis & Psillaki, 2010). Valet av storleksvariabel blir därmed inte självklar utan 
valdes utifrån vad som kändes rätt för studien. Det valda måttet för studien blev således 
logaritm för företagets omsättning, då detta anses spegla en central punkt av ett företag och 
därmed kan anses ge en rättvis bild.  
 
Tillväxt 
Det finns flertalet formler för beräkning av ett företags tillväxt. Valet av tillväxtmått till denna 
undersökning grundas på tidigare studier inom ämnet där majoriteten använt 
omsättningstillväxt för skapandet av denna variabel (Abor, 2005; Majumdar, 1997; Iqbal & 
Kume, 2014; Degryse et al., 2012). I enlighet med tidigare studier används således måttet 
omsättningstillväxt, som beräknas genom den procentuella ökningen av omsättning i 
jämförelse med ökningen året innan.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Måttet för materiella anläggningstillgångar beräknas likt tidigare studier genom att dividera 
materiella anläggningstillgångar med totala tillgångar (Rajan & Zingales, 1995; Degryse et 
al., 2012; Deesomsak et al., 2004).  
 
Likviditet 
Valet av mått för likviditet grundas även på tidigare studier inom ämnet. Där ett vanligt mått 
beräknas genom tillgångar dividerat med skulder (Deesomsak et al, 2004; Akdal, 2010).  
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3.3.3 Dummyvariabler  
Dummyvariabler kan användas vid statistiska metoder för att skapa undergrupper med olika 
egenskaper, där en variabel skapas för varje egenskap och har värdet 0 eller 1 (Duignan, 
2016). Dummyvariabler är därmed lämpliga då en specifik grupp önskas urskiljas i en större 
mängd data. Dessa används ofta för förklarande variabler som saknar mätningsegenskaper 
och som därmed måste de bli kvantifierade för att ingå i regressionsmodellen (Dougherty, 
2011). Då studien ämnar undersöka finanskrisens påverkan på kapitalstruktur skapas 
dummyvariabler för att detta ska kunna ingå i regressionsmodellen. En dummyvariabel 
används alltså för att identifiera perioden under finanskrisen i regressionsmodellen.  
 
3.3.4 Sammanfattning av variabler 
 

 
 
 
3.4 Modellspecificering 
 
Utöver problemformulering har den teoretiska referensramen även varit styrande för metodval 
till studien. Majoriteten av de tidigare studier som granskats har använt sig av 
regressionsanalyser för att undersöka och analysera företags kapitalstruktur (Degryse et al., 
2012; Akbar et al., 2013; Iqbal & Kume, 2014; López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; Proenca 
et al., 2014). I enlighet med tidigare studier valdes denna analysform även för denna studie.  

 

Tabell 3:2 Sammanställning av valda variabler 
 

Variabler 
 

Mått 
 
Förväntat samband 

Beroende variabler 
Kortfristig 
skuldsättningsgrad (KFS) 
 
Långfristig 
skuldsättningsgrad (LFS) 
 
Total  
skuldsättningsgrad (TS) 

 
Kortfristiga skulder/Totala tillgångar 
 
 
Långfristiga skulder/Totala tillgångar 
 
 
Totala skulder/Totala tillgångar 

 

Oberoende variabler 
Lönsamhet 
 
Tillväxt 
 
 
Företagsstorlek 
 
Mat. anl.tillgångar 
 
Likviditet 

Resultat efter skatt/Totala tillgångar 
 
Omsättning(t)-Omsättning(t-
1)/Omsättning(t-1) 
 
Logaritmen för omsättning 
 
Materiella anl. tillgångar/Totala tillgångar 
 
Tillgångar/Skulder 

Negativt 

Positivt/Negativt 
 
 
Positivt/Negativt 

Positivt/Negativt 

Negativt 

!
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3.4.1 Regressionsmodell 
För att testa sambandet för studiens beroende- och oberoende variabler genomfördes 
regressionsanalyser. Enligt Doyle (2016) måste tester som innefattar flertalet oberoende 
variabler omfatta en multipel linjär regression. Variablerna företagsstorlek, lönsamhet, 
materiella anläggningstillgångar, tillväxt och likviditet testades således för respektive 
skuldsättningsgrader (KFS, LFS och TS). I enlighet med tidigare studier inom 
forskningsämnet genomfördes Ordinary least squares (OLS) regressioner (Proenca et al., 
2014; López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008, 2008; Bhaird & Lucey, 2010), som är en vanlig 
beräkningsteknik vid sambandsanalyser mellan olika variabler (Croci et al., 2011). Då studien 
avsåg mer än en tidsperiod genomfördes detta med hjälp av paneldata (Harrison & Widjaja, 
2014). Detta är enligt Verbeek (2012) en lämplig metod vid upprepade observationer för 
samma bolag när flera tidsperioder ingår i en studie. Vidare menar författaren att detta ger en 
möjlighet att analysera förändringar på företagsnivå, som således kan ge förklaringar till 
skillnader i de oberoende variablerna.  
 
För att kunna observera hur företagens kapitalstruktur förändrades från perioden under krisen 
till perioden efter, delades tidsperioden upp med användandet av en dummyvariabel: där 
krisperioden (2008-2011) antog värdet 1 och perioden efter (2012-2015) antog värdet 0. 
Regressionsanalyserna genomfördes för respektive skuldsättningsgrad för att kunna observera 
dess samband med finanskrisen. Nedanstående regression genomfördes i statistikprogrammet 
Eviews för samtliga skuldsättningsgrader. 	  

Skuldsättningsgrad =α +β1Lönsamhetit +β2Tillväxtit +β3Storlekit +β4Mat.anl.tillgit +β5Likviditetit +β6DC +εit 	  	  	  	  (2)	  	  	  	  	  	  	  
Formel 2: Regressionsformel för samtliga skuldsättningsgrader – dummyvariabel	  
	  
Skuldsättningsgrad = KFS, LFS eller TS 
DC = Dummyvariabel Crisis 
i = företagsobservation 
t = tid i antal år 
	  
För att skapa en ytterligare uppfattning om finanskrisens påverkan på respektive 
skuldsättningsgrader utformades ännu en regressionsformel till studien. Formeln hade i syfte att 
undersöka kapitalstrukturen genom en uppdelning av de två tidsperioderna, och innehöll 
följaktligen inte någon dummyvariabel. Nedanstående regressioner genomfördes för varje 
tidsperiod och skuldsättningsgrad. 	  

Skuldsättningsgrad =α +β1Lönsamhetit +β2Tillväxtit +β3Storlekit +β4Mat.anl.tillgit +β5Likviditetit +εit 	  	  	   	  	  	  	  (3) 
Formel 3: Regressionsformel för samtliga skuldsättningsgrader och tidsperioder	  
	  
Skuldsättningsgrad = KFS, LFS eller TS 
i = företagsobservation 
t = tid i antal år 
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3.4.2 ANOVA 
Vid genomförandet av regressionsanalyserna utfördes även ANOVA-tester för att urskilja om 
en signifikant skillnad förelåg mellan studiens två tidsperioder. Ett ANOVA-test utreder 
eventuella skillnader i gruppers genomsnittsvärde och utreder om de två gruppernas värden är 
signifikant avskild från varandra på ett sätt som inte är slumpmässigt (Gujarati & Porter, 2009). 
Syftet med ANOVA är att testa nollhypotesen: 
 
H0= ingen signifikant skillnad föreligger mellan gruppernas genomsnittsvärde.  
 
Resultatet för ANOVA-testerna presenteras i nästkommande kapitel. 
 
3.5 Analys av regressionsmodell och dess antaganden 
 
För att kontrollera förutsättningarna och eventuella störningar av regressionsmodellen beaktas 
relevanta analysmodeller. Dessa görs för att säkerställa att objektiva och konsistenta skattningar 
skapas av modellen, för att således kunna öka studiens validitet. 
 
3.5.1 Normalfördelning 
Ett viktig antagande för regressionsmodellen är att feltermen, eit , är normalfördelad 
(Dougherty, 2011). Om feltermen är normalfördelad innebär det även att skattningarna av 
parametrarna i regressionsmodellen är normalfördelade, vilket således betyder att modellen 
passar bra avseende dataurvalet (ibid). För att undersöka feltermerna används Jarque-Bera 
testet som utgår från en jämförelse av skevheten (S) och kurtosis (K) av residualerna (DeCarlo, 
1997 and Fernández and Steel, 1998). En normalfördelad kurva antar värdet noll för skevheten 
och ett värde på tre för kurtosis (”toppigheten”) (ibid). Under nollhypotesen för Jarque-Bera är 
feltermerna normalfördelade, vilket innebär att S antar värdet 0, samt K antar värdet 3. För att 
undersöka om dataurvalet är normalfördelad utförs Jarque-Bera tester för variablerna i Eviews. 
Dessa illustreras i den deskriptiva statistiken i tabell 4:1. 
 
3.5.2 Mulitkollinearitet 
Vid användning av OLS är det viktigt att beakta förklaringsvariablernas korrelation med 
varandra. Om dessa variabler uppvisar ett nära linjärt samband innebär det att multikollinearitet 
kan existera i regressionsanalysen (Gujarati & Porter, 2009).  
Detta kan således påverka den statistiska signifikansen i regressionsmodellen på grund av stora 
standardfel som indikerar opålitliga skattningar (Asteriou & Hall, 2011). Enligt Brooks (2009) 
bör korrelationen mellan två variabler inte överstiga 0,8 för att ett uteslutande av 
multikollinearitet ska kunna göras. För att kunna identifiera eventuell multikollaninearitet i 
dataurvalet genomfördes korrelationsanalys i Eviews för att undersöka korrelationen mellan 
samtliga variabler. Ett annat vanligt förekommande test för multikollinearitet är Variance 
Inflation Factor testet (VIF), som enligt Rogerson (2001) bör ha ett gränsvärde på max 5 för att 
säkerställa att ingen multikollinearitet finns i dataurvalet. För att säkerställa förekommandet av 
eventuell multikollinearitet ytterligare, utfördes även Variance Inflation Factor (VIF) tester. 
Identifieringen av eventuell multikollaninearitet presenteras i nästkommande kapitel. 
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3.5.3 Autokorrelation 
Ett annat antagande som är viktigt att förhålla sig till vid skapandet av regressionsanalyser är 
feltermernas förhållande till varandra. Om feltermerna är korrelerade med varandra innebär 
detta att en autokorrelation kan existera som kan påverka variablernas skattningar i analysen, 
vilket således kan ge upphov till missledande resultat (Gujarati & Porter, 2009). För att 
identifiera eventuell autokorrelation i datamaterialet används Durbin-Watson testet.   
Testet mäter förändringar i beroende variabler i större tidsserier och bygger på 
korrelationskoefficienten mellan residualer (Pennings et al, 1999). Durbin-Watson antar värden 
mellan 0 och 4, där 0 påvisar en positiv autokorrelation och 4 en negativ autokorrelation.  
Ett värde nära 2 indikerar att ingen autokorrelation föreligger i regressionen (Wooldridge, 
2012). Durbin-Watson tester genomförs för samtliga regressionsanalyser och presenteras 
följande kapitel.  
 
3.6 Styrkor och svagheter med valda metoder 
 
Enligt Bryman och Bell (2013) finns fördelar och svagheter med vald metod oberoende om en 
kvantitativ eller kvalitativ metod används. Vidare menar författarna att ett stor problem kring 
den kvantitativa forskningen härrör dess brist på kausalitet och förklarande egenskaper. Valet 
av metod kan därmed kritiseras i den bemärkelse att det finns begränsade 
förklaringsegenskaper vilket skapar svårigheter i att öka förståelsen för forskningsproblemet. 
Detta skulle kunna ha förbättrats i denna studie genom att komplettera den kvantitativa 
metoden med kvalitativa inslag, för att således skapa en djupare förståelse inom ämnet. Dock 
var studien tidsbegränsad vilket skapade svårigheter till att genomföra detta förslag. 
 
3.6.1 Validitet 
Validitet är ett centralt begrepp inom den kvantitativa forskningen som syftar till forskningens 
relevans, hur vi lyckas att mäta det vi faktiskt avser att mäta. Validiteten kan delas upp i två 
kategorier, extern- och intern validitet. Den interna validiteten syftar på orsaksförhållanden 
mellan variabler, vilket syftar till tillförlitligheten i resultatet och hur hållbar slutsatsen är. Den 
externa validiteten berör urvalets representativitet och resultatets generaliserbarhet för studier 
utöver den specificerade forskningskontexten (Bryman & Bell, 2013).  
 
Vid litteraturinsamlingen av tidigare teorier eftersträvades en hög validitet genom att 
säkerställa och kontrollera relevansen mellan de utvalda teorierna och studiens syfte.  
De valda variablerna för studien var noga utvalda och grundades på tidigare studier som funnit 
starka samband mellan dessa och kapitalstrukturen. Detta kan anses stärka validiteten då de 
utvalda variablerna påvisat en statistisk signifikans i tidigare studier. Den interna validiteten i 
studien stärktes genom att tydliggöra de valda måtten som skulle användas till studien, för att 
således kunna säkerställa att dessa mått skulle mäta det de var avsedda för.  
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Den externa validiteten kan hänföras på denna studie i form av urvalets representativitet. Den 
externa validiteten är aningen begränsad i det anseende att den endast avser undersöka tiden i 
samband med en specifik konjunkturnedgång. Studien går därmed inte att generaliseras och 
kopplas till andra tidsperioder och konjunkturnedgångar, eftersom dessa kan skilja sig åt. 
Sambanden mellan de valda faktorerna och kapitalstruktur går därmed endast att generaliseras i 
viss mån, då det främst kan hänföras till den valda tidsperioden. Problem med inhämtning av 
data i form av en avsaknad av årsredovisningar från åren innan 2008 kan anses påverka 
validiteten till viss mån. Då studien saknar data för perioden innan finanskrisen finns en lägre 
förklaringsgrad och representativt, vilket påverkar validiteten negativt.  
Det homogena urvalet kan även tänkas ha en negativ inverkan på validiteten på grund av dess 
avgränsande aspekter, som således kan minska studiens generaliserbarhet. Dock kan tilläggas 
att det homogena urvalet var ett medvetet val av författaren, då studien eftersträvar en djupare 
förståelse inom forskningsämnet och avser bidra till framtida komparativa undersökningar.  
 
3.6.2 Reliabilitet 
Reliabiliteten är ett annat centralt begrepp inom forskningen och syftar till den grad som 
mätningen är korrekt genomförd och dess pålitlighet. Den beskriver alltså resultatets 
tillförlitlighet, och eftersträvar ett konsekvent resultat vid upprepade försök (Bryman & Bell, 
2013). För att skapa en högre reliabilitet i studien upprepades testerna för att säkerställa att 
resultaten blev likartade. Valet av databas kan även anses påverka reliabiliteten i studien, 
därmed skedde datainsamlingen från en noggrant utvald och tillförlitlig databas. Insamlingen 
av sekundärdata erhölls från Retriever, som kan anses vara en välkänd men också pålitlig källa 
för inhämtning av affärsinformation och årsredovisningar. Dock beaktades den risk som kan 
associeras med sekundärdata, då den mänskliga faktorn kan ha en påverkan. Detta beaktades i 
studien och risken reduceras i bästa möjliga mån genom att granska det inhämtade materialet.  
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4. Resultat 

 
I uppsatsens fjärde del presenteras resultatet från insamlad sekundärdata. Detta inleds med 
en presentation av den deskriptiva statistiken och följs sedan av en korrelationsanalys för att 
kontrollera eventuell multikollinearitet. Slutligen presenteras studiens regressionsanalys som 
har i avsikt att utreda sambandet mellan variablerna. 

 
4.1 Deskriptiv statistik 
 
Det första steget vid genomförandet av analyserna var att sammanställa deskriptiv statistik för 
den insamlade data för att skapa en lättöverskådlig överblick för datamaterialet. Resultaten 
visas i tabell 4:1, som illustrerar deskriptiv statistik för samtliga variabler för hela urvalets 
tidsperiod, samt en uppdelning mellan tiden under och efter finanskrisen.  
 
Tabell 4:1: Deskriptiv statistik för samtliga variabler 2008-2015 

Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad, långfristiga skulder (LFS), Total 
skuldsättningsgrad (TS). 
 
Urvalet rensades från outliers som eventuellt skulle kunna ha en inverkan på resultatet för 
analyserna, för att således stärka studiens validitet. Tabellen redogör för mått såsom 
medelvärde, standardavvikelse, median, minimum- och maximumvärden för samtliga 
perioder. Medelvärdet omfattar variablernas genomsnittsvärde i urvalet medan 
standardavvikelsen gör det möjligt att fånga den potentiella osäkerheten och instabiliteten 
under finanskrisen. En stor spridning går att urskiljas för likviditeten i tabellen för perioden 
2008-2015, med ett minimumvärde på 0 och ett maximumvärde på 2313,3, samt ett 
medelvärde på 218,3. Spridningen går även att utläsas genom att titta på standardavvikelsen 
för likviditeten vilket har ett värde så högt som 235,7.  

2008-2015 År Anställda KFS LFS TS dummy crisis Lönsamhet Likviditet Tillväxt Mat. anl.tillg. Storlek
2008-2011 7,736 0,373 0,150 0,523 0,033 200,861 0,089 0,265 8,334

Medelvärde 2012-2015 7,771 0,400 0,160 0,560 0,016 235,768 0,029 0,244 8,251
2008-2015 7,785 0,387 0,155 0,542 0,500 0,025 218,314 0,059 0,255 8,292
2008-2011 3 0,341 0,029 0,497 0,034 143,850 0,014 0,196 8,327

Median 2012-2015 2 0,016 0,010 0,481 0,017 6,087 0,014 0,006 0,038
2008-2015 3 0,326 0,025 0,489 0,500 0,033 146,600 -0,002 0,180 8,229
2008-2011 9,519 0,217 0,246 0,301 0,242 212,961 0,732 0,235 1,482

Standardavvikelse 2012-2015 10,941 0,691 0,409 0,997 0,716 255,346 0,578 0,243 1,605
2008-2015 10,427 0,512 0,337 0,736 0,500 0,534 235,724 0,660 0,240 1,545
2008-2011 36,477 8,282 97,732 48,874 344,671 22,610 239,690 -0,295 -0,783

Kurtosis 2012-2015 55,171 277,365 501,275 377,861 851,188 12,456 360,903 0,119 -0,662
2008-2015 50,019 462,602 555,265 637,894 -2,001 1379,239 16,311 287,583 -0,098 -0,692
2008-2011 4,101 1,768 6,280 3,819 -13,882 3,915 12,864 0,806 -0,186

Skevhet 2012-2015 5,647 14,924 18,593 17,812 -27,640 3,030 15,000 1,002 -0,253
2008-2015 5,176 18,440 17,776 22,261 0,000 -33,881 3,406 13,826 0,902 -0,230
2008-2011 5913.08*** 707975*** 178424.9*** 8718747*** 41753.9*** 4237549*** 195.6*** 55.193***

Jarque-Bera 2012-2015 5674745*** 18423495*** 10503808*** 53053585*** 13995.9*** 9563307*** 295.12*** 51.076***
2008-2015 31496722*** 45276792*** 59800821*** 586,667*** 27900000*** 45702.5***12207415*** 477.989*** 101.372***
2008-2011 0 0,011 -0,014 0,025 -6,421 0,000 -0,945 0,000 3,367

Min. 2012-2015 0 0,000 0,000 0,000 -23,902 0,000 -0,999 0,000 2,303
2008-2015 0 0,000 -0,014 0,000 0,000 -23,902 0,000 -0,999 0,000 2,303
2008-2011 120 2,325 4,981 5,453 1,929 2278,000 16,384 1,000 11,727

Max. 2012-2015 134 15,615 12,353 25,373 1,970 2313,300 16,000 1,333 11,914
2008-2015 134 15,615 12,353 25,373 1,000 1,970 2313,300 16,384 1,333 11,914

*=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, ***=Signifikansnivå: 1%. 
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Detta indikerar att metallbranschens företag hade en stor spridning vad gäller dess kortsiktiga 
betalningsförmåga under den undersökta tidsperioden. En stor spridning kan även urskiljas 
för den tillväxtvariabeln som antar ett minimumvärde på -99,9%, samt ett maximumvärde på 
1638,4 % för den totala skuldsättningsgraden. Detta indikerar att tillväxtmöjligheterna 
varierade mycket bland metallbranschens företag under den undersökta tidsperioden.  
Det går även att urskilja en stor spridning mellan tidsperioderna för flertalet variabler. 
Standardavvikelsen är större för samtliga variabler efter krisen än under krisen, med undantag 
för variabeln tillväxt. Samtliga former av skuldsättningsgrader har ökat från perioden under 
finanskrisen till perioden efter. Standardavvikelsen för den kortfristiga skuldsättningen skiljer 
sig avsevärt mellan tidsperioderna, där krisperioden har en standardavvikelse på 0,21 och 
perioden efter har ett värde på 0,69.  
 
Utifrån Jarque-Bera testet kan det konstateras att samtliga variabler i studien har icke-
normalfördelade feltermer, på en 1 % signifikansnivå. Vid större urval antas dock de icke-
normalfördelade feltermerna inte vara av så stor betydelse för studiens resultat. Altman och 
Bland (1995) hävdar att distributionen av data kan ignoreras vid ett större urval bestående av 
hundratals observationer, då distributionen i dessa fall tenderar att vara normalfördelade 
oberoende av dess form. Då denna studie består av ett större urval av data genomfördes 
således inga justeringar för normalfördelningen av urvalet.  
 
 
4.1.1 Utveckling för skuldsättning över tid  
En sammanställning för samtliga skuldsättningsgrader skapades för att få en lättöverskådlig 
överblick över dess förändring över tid, vilket illustreras i tabell 4:2 och figur 4:1.  
Tabell 4:2 illustrerar utvecklingen för samtliga skuldsättningsgrader för den undersökande 
tidsperioden 2008-2015. En substantiell ökning av den kortfristiga skuldsättningsgraden kan 
observeras för den givna tidsperioden, där den samtliga skuldsättningsgrader ökar från 
tidsperioden under finanskrisen till perioder efter. Dock observeras en större förändring för 
den kortfristiga skuldsättningsgraden än för den långfristiga. Tabellen visar även en stor 
skillnad mellan de olika formerna av skulder, där den kortfristiga skuldsättningsgraden står 
för större delen av skuldsättning, vilket indikerar att företag i metallbranschen finansieras mer 
med kortfristiga skulder än långfristiga. 

  
                                       Tabell 4:2 Förändring av skuldsättningsgrader 

 

    
                                           Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad,  
                                           långfristiga skulder (LFS), Total skuldsättningsgrad (TS).   

 
 
 

Variabel 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015
KFS 37% 37% 41% 39%
LFS 15% 15% 17% 15%
TS 52% 52% 57% 54%
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Figur 4:1 illustrerar även denna förändring av skuldsättningen grafiskt för den kortfristiga- och 
långfristiga skuldsättningsgraden. Rent visuellt kan skillnaden mellan de olika 
skuldsättningsgraderna betraktas i form av dess linjäritet. Linjen för LFS är enligt figuren rätare, 
vilket tyder på en mindre förändring av denna skuldsättning under åren. Linjen för KFS påvisar 
dock en större förändring, där en stor ökning av dessa skulder kan observeras under år 2012. 
 

                                    Figur 4:1 Förändring av KFS & LFS  
 

  

 

 

 

 

 

               Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad,  
                                        långfristiga skulder (LFS). 

 
 
4.1.2 ANOVA 
ANOVA-tester genomfördes för att utreda om en eventuell signifikant skillnad kunde urskiljas 
mellan gruppernas medelvärde. Testet genomfördes i syftet att utreda om en signifikant skillnad 
fanns mellan studiens två tidsperioder och hade i avsikt att utreda studiens grundhypoteser.  
ANOVA-testerna visar ett p-värde på 0 för samtliga resultat, vilket innebär att testerna har en 
signifikansnivå på 1 % och att nollhypotesen kan förkastas. Detta påvisar att minst två av 
gruppernas genomsnittsvärden är signifikant avskild från varandra på ett sätt som inte är 
slumpmässigt. Se bilaga 1 för specifika värden av ANOVA-testerna.  
 
 
4.2 Korrelationsanalys 
 
En korrelationsanalys genomfördes för att identifiera eventuell multikollinearitet bland urvalets 
oberoende variabler. Korrelationskoefficientens intervall kan anta värden mellan -1 och 1. Detta 
beskriver sambandets riktning mellan variablerna, där ett värde på 1 indikerar ett perfekt positivt 
samband, samt ett värde på -1 antyder att perfekt negativt samband finns mellan variablerna.  
 
 
 
 

0,0%$

5,0%$

10,0%$

15,0%$

20,0%$

25,0%$

30,0%$

35,0%$

40,0%$

45,0%$

2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$

KFS$

LFS$



	   32 

Tabell 4:3 Korrelationsanalys mellan samtliga variabler 

 
Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad, långfristiga skulder (LFS), Total 
skuldsättningsgrad (TS). 

Tabell 4:3 illustrerar korrelationsvärden för samtliga variabler i datamaterialet som i överlag 
antyder att en relativt låg korrelation finns mellan de oberoende variablerna. 
Multikollinearitetens gränsvärde fastställs på 0,8, i enlighet med Brooks (2009). Inga 
korrelationer som överstiger 0,8 kan urskiljas för de oberoende variablerna, vilket tyder på att 
risken för multikollinearitet som skulle kunna påverka studiens resultat är låg.  
För att säkerställa detta ytterligare genomfördes även VIF-tester för samtliga 
regressionsanalyser. Då samtliga VIF-värden antar värden på under 1,2 tyder detta på att 
ingen större multikollinearitet förekommer i dataurvalet. Se bilaga 3 för specifika värden för 
testerna.  

4.3 Regressionsanalys 
 
Till sist utfördes regressionsanalyser för att utreda om finanskrisen haft en statistisk effekt på 
den studerande branschens kapitalstruktur. Datamaterialet bestod av 440 bolag som 
analyserades över en tidsperiod på 8 år, vilket gav 3,520 observationer för hela urvalet. För att 
undersöka en eventuell skillnad mellan tidsperioderna genomfördes flertalet 
regressionsanalyser, för att således kunna stärka validiteten och uppfylla studiens syfte. 
Inledningsvis genomfördes regressionsanalyser för hela urvalet, med dummyvariabeln 
inkluderad. Sedan utfördes regressionsanalyser uppdelade efter tidsperioder, för tidsperioden 
under finanskrisen (2008-2011), samt för tidsperioden efter finanskrisen (2012-2015). En 
sammanställning av de olika regressionsanalyserna presenteras nedan.  
 
4.3.1 Regressionsanalys för hela urvalet - Dummyvariabel 
Inledningsvis genomfördes regressionsanalyser för hela urvalet där en dummyvariabel var 
inkluderad för att utreda eventuella skillnader mellan tidsperioderna, vilket illustreras i tabell 
4:4. Regressionsanalysen för KFS antar ett justerat R2-värde på 0,432 och ett p-värde för F-
stat på en 1 % signifikansnivå, vilket indikerar att 43,2 % av skuldsättningens variation för de 
kortfristiga skulderna kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. Liknande R2-
värde observeras för regressionen för den långfristiga skuldsättningsgraden. Regressionen för 
den totala skuldsättningsgraden påvisar ett aningens större R2-värde på 0,512 vilket tyder på 
att de oberoende variablerna har en förklaringskraft på 51,2 % i regressionen. För Durbin-
Watson testerna antar KFS värdet 1,584 vilket tyder på att en viss positiv autokorrelation kan 
identifieras i regressionsmodellen. Variblerna LFS och TS antar värdena 2,079 respektive 
1,827 vilket tyder på att ingen större autokorrelation föreligger i modellerna.  

KFS LFS TS dummy*crisis Lönsamhet Likviditet Tillväxt Mat.*anl.tillg. Storlek
KFS 1
LFS 0,4818 1
TS 0,9160 0,7928 1
dummy3crisis 80,0263 80,0154 80,0253 1
Lönsamhet 80,5956 80,5952 80,6867 0,0160 1
Likviditet 80,2593 80,1078 80,2297 80,0741 0,0604 1
Tillväxt 80,0023 0,0109 0,0034 0,0452 0,0868 0,0114 1
Materiella3anl.tillgångar 80,0512 0,3054 0,1042 0,0449 80,0647 80,2713 80,0286 1
Storlek 80,0338 80,0169 80,0313 0,0267 0,0763 80,2026 0,0121 0,1360 1



	   33 

Tabell 4:4 Regressionsanalyser för samtliga skuldsättningsgrader – Dummyvariabel  

 
Resultatet i tabell 4:4 antyder att finanskrisen haft en inverkan på den valda branschens 
kapitalstruktur, där den största skillnaden kan identifieras för den kortfristiga skuldsättningen 
som har ett värde på -0,032 på en signifikansnivå på under 5 %. Detta tyder på att företag i 
metallbranschen reducerade sina kortfristiga skulder med 3,2 % som en följd av finanskrisen. 
Enligt resultatet hade finanskrisen även en inverkan på skuldsättningsgraden för långfristiga 
skulderna i metallbranschen. Den långfristiga skuldsättningsgraden har ett koefficientvärde på 
-0,014 på en 10 % signifikansnivå, vilket tyder på att metallbranschens företag reducerade 
sina långfristiga skulder med 1,4 % som ett resultat av finanskrisen.  
 
De oberoende variablerna som enligt regressionsanalyserna har de största sambanden med 
skuldsättningsgraderna är lönsamheten och de materiella anläggningstillgångarna. 
Lönsamheten har ett koefficientvärde på -0,567 för KFS, -0,367 för LFS, samt ett värde på  
-0,934 för TS, samtliga på en 1 % signifikansnivå. Detta indikerar att lönsammare företag 
inom metallbranschen är mindre skuldsatta än vad de mindre lönsamma företagen är. 
Skuldsättningen har med andra ord en negativ påverkan på lönsamheten och innebär att en 
ökning av skuldsättning medför minskad lönsamhet. Styrkan på sambanden skiljer sig enligt 
regressionsanalysen åt. Då den kortfristiga skuldsättningen antar det högsta värdet enligt 
tabellen, indikerar detta att denna skuldsättningsgrad har det största negativa sambandet med 
lönsamheten.  
 
De materiella anläggningstillgångarna påvisar också ett starkt samband med 
skuldsättningsgraden. Dock identifieras motsatta samband för denna variabel där KFS antar 
koefficientvärdet -0,338 och LFS ett värde på 0,381, båda på en 1 % signifikansnivå. 
Resultatet tyder på att ju större andel materiella anläggningstillgångar ett företag har, desto 
mindre kortfristiga skulder finansieras de med. Det omvända sambandet för LFS tyder istället 
på att större andel materiella anläggningstillgångar innebär en högre skuldsättning för 
långfristiga skulder. Mindre samband identifieras för resterande variabler i 
regressionsanalyserna. Tillväxten påvisar ett mindre positivt samband med samtliga 
skuldsättningsgrader, samt ett negativt samband mellan storlek och skuldsättning, vilket dock 
inte är signifikant för LFS. Likviditeten påvisar inget samband med LFS, dock kan ett 
minimalt negativt samband observeras för KFS och TS.  

KFS LFS TS
Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat

Dummy crisis -0,032 0,013 -2,476 ** -0,014 0,009 -1,673 * -0,047 0,017 -2,685 ***
Lönsamhet -0,567 0,012 -46,012 *** -0,367 0,008 -45,249 *** -0,934 0,016 -56,909 ***
Likviditet -0,001 0,000 -20,348 *** 0,000 0,000 -0,263 -0,001 0,000 -15,399 ***
Tillväxt 0,038 0,010 3,864 *** 0,036 0,007 5,500 *** 0,074 0,013 5,620 ***
Materiella anl.tillg. -0,338 0,028 -11,886 *** 0,381 0,019 20,378 *** 0,044 0,038 1,161
Storlek -0,007 0,004 -1,719 * -0,002 0,003 -0,788 -0,010 0,006 -1,680 *
Justerat R2 0,432 0,430 0,512
F-statistic 446,692 *** 443,616 *** 616,131 ***
Durbin-Watson stat 1,584 2,079 1,827
Antal observationer 3520 3520 3520
*=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, ***=Signifikansnivå: 1%. 
Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad, långfristiga skulder (LFS), Total skuldsättningsgrad (TS).
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4.3.2 Regressionsanalys: skuldsättningsgrad under finanskris 
För att skapa en mer utförlig uppfattning om hur sambandet mellan de förklarande variablerna 
och skuldsättningsgraderna har påverkats av finanskrisen genomfördes regressionsanalyser 
för de olika tidsperioderna. Tabell 4:5 illustrerar en sammanställning för 
regressionsanalyserna för perioden under finanskrisen.  
 
Regressionsanalyserna påvisar en aningen lägre förklaringskraft än de tidigare 
regressionsanalyserna. Det justerade R2-värdet för KFS antar ett värde på 0,376, med ett p-
värde för F-stat på en 1 % signifikansnivå, vilket tyder på att 37,6 % av variationen i den 
kortfristiga skuldsättningsgraden kan förklaras av de oberoende variablerna i regressionen. 
Förklaringskraften har ett liknande värde på 0,362 för den totala skuldsättningsgraden, samt 
ett lägre värde på 0,231 för den långfristiga skuldsättningsgraden. Durbin-Watson testerna för 
regressionsanalyserna har värdena 1,950 för KFS, 1,975 för LFS, samt 2 för TS, vilket tyder 
på att ingen märkbar autokorrelation finns mellan variablerna.  
 
Tabell 4:5 Sammanställning för regressionsanalyser under krisperioden (2008-2011) 

 
Den oberoende variabeln som kan utläsas ha det största sambandet med samtliga 
skuldsättningsgrader är materiella anläggningstillgångar, som likt tidigare regressioner 
påvisar motsatta samband för de olika skuldsättningsgraderna. Den kortfristiga 
skuldsättningsgraden har ett koefficientvärde på -0,314 på en 1 % signifikansnivå, vilket tyder 
på att företag med en större andel materiella anläggningstillgångar använder sig av korta 
skulder i mindre utsträckning. Det positiva sambandet som råder mellan variabeln och den 
långfristiga skuldsättningsgraden har ett koefficientvärde på 0,375, också på en 
signifikansnivå på under 1 %. Detta innebär således att ju större andel materiella 
anläggningstillgångar ett företag har, desto mer långfristiga skulder finansieras de med.  
Den oberoende variabeln med näst största sambandet med skuldsättningsgraden är 
lönsamheten som antar ett koefficientvärde på -0,173 för KFS och -0,298 för LFS, båda med 
den på en signifikansnivå på under 1 %. Lönsamheten tyder alltså på ett negativt samband på 
skuldsättningsgraden och tyder på att företag inom metallbranschen finansierar sig med 
mindre andel skuld ju mer lönsamma de är. LFS antar dock ett större värde vilket indikerar att 
lönsamma företag undvek långfristiga skulder i större utsträckning än kortfristiga under 
finanskrisen.  
 

KFS LFS TS
Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat

Lönsamhet -0,173 0,017 -9,971 *** -0,298 0,022 -13,689 *** -0,471 0,024 -19,363 ***
Likviditet -0,001 0,000 -28,801 *** 0,000 0,000 -0,749 -0,001 0,000 -21,182 ***
Tillväxt 0,016 0,006 2,820 *** 0,033 0,007 4,664 *** 0,049 0,008 6,186 ***
Materiella anl.tillg. -0,314 0,018 -17,213 *** 0,375 0,023 16,319 *** 0,060 0,026 2,359 **
Storlek -0,004 0,003 -1,242 -0,001 0,004 -0,218 -0,004 0,004 -1,080
Justerat R2 0,376 0,231 0,362
F-statistic 212,569 *** 106,702 *** 200,741 ***
Durbin-Watson stat 1,950 1,975 2,000
Antal observationer 1760 1760 1760
*=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, ***=Signifikansnivå: 1%. 
Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad, långfristiga skulder (LFS), Total skuldsättningsgrad (TS).
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Tillväxten påvisar ett mindre positivt samband med skuldsättningsgraden under finanskrisen, 
med ett värde på 0,016 för KFS och 0,033 för LFS vilket antyder att ett positivt samband 
föreligger mellan denna variabel och skuldsättningen under finanskrisens period. Likviditeten 
påvisar ett mycket litet negativt samband med den kortfristiga skuldsättningen. Storleken 
påvisar ett negativt samband på -0,004 med den kortfristiga skuldsättningen, samt ett negativt 
samband på -0,001 med den långfristiga skuldsättningen. Dock har denna variabel höga p-
värden vilket innebär att dessa inte är signifikanta.  
 
4.3.3 Regressionsanalys: skuldsättningsgrad efter finanskris 
Resultaten från regressionsanalyserna för skuldsättningsgraderna för perioden efter 
finanskrisen illustreras i tabell 4:6. Skuldsättningsgraden för de kortfristiga skulderna har ett 
justerat R2-värde på 0,458 och 1 % signifikansnivå för F-stat, vilket tyder på att 45,8 % av 
variationen i skuldsättningsgraden för de utvalda företagens korta skulder kan förklaras av de 
oberoende variablerna för tiden efter finanskrisen. Förklaringskraften för den långfristiga- och 
totala skuldsättningsgraden är något högre då de antar värden på 0,503, respektive 0,539, på 
en signifikansnivå på under 1 %. Durbin-Watson testet antyder att en viss autokorrelation kan 
föreligga i variablerna för den kortfristiga regressionen, som har ett värde på 1,586. Testet 
påvisar att ingen större autokorrelation föreligger för regressionerna för den långfristiga- och 
den totala skuldsättningsgraden.  
 

Tabell 4:6 Sammanställning för regressionsanalyser efter krisperioden (20012-2015)

 

 
De oberoende variablerna som har de största sambanden med skuldsättningsgraden är enligt 
tabellen 4:6, likt tidigare resultat, lönsamhet och materiella anläggningstillgångar. 
Lönsamheten har negativa samband med samtliga skuldsättningsgrader med ett värde på       
-0,609 för KFS, samt ett värde på -0,375 för LFS, båda på en 1 % signifikansnivå. En 
betydligt stor skillnad kan urskiljas för de olika skuldsättningsgraderna då den kortfristiga 
skuldsättningen har ett större negativt samband med lönsamheten i jämförelse med den 
långfristiga skuldsättningen. De kortfristiga skulderna kan alltså anses ha en mycket negativ 
påverkan på lönsamheten för företag i tidsperioden efter finanskrisen.  
 
 

KFS LFS TS
Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat

Lönsamhet -0,609 0,017 -35,579 *** -0,375 0,010 -38,646 *** -0,984 0,023 -43,196 ***
Likviditet -0,001 0,000 -12,441 *** 0,000 0,000 0,000 -0,001 0,000 -9,353 ***
Tillväxt 0,048 0,021 2,253 ** 0,036 0,012 3,041 *** 0,084 0,028 2,988 ***
Materiella anl.tillg. -0,344 0,052 -6,632 *** 0,389 0,029 13,255 *** 0,045 0,069 0,656
Storlek -0,018 0,008 -2,267 ** -0,005 0,004 -1,041 -0,022 0,010 -2,148 ***
Justerat R2 0,458 0,503 0,539
F-statistic 298,186 *** 357,069 *** 412,451 ***
Durbin-Watson stat 1,586 2,122 1,840
Antal observationer 1760 1760 1760
*=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, ***=Signifikansnivå: 1%. 
Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad, långfristiga skulder (LFS), Total skuldsättningsgrad (TS).
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Materiella anläggningstillgångar visade också ett stort samband med skuldsättningsgraden för 
perioden efter finanskrisen. Ett liknande resultat som tidigare kan urskiljas där den kortfristiga 
skuldsättningsgraden har ett negativt samband med variabeln och den långfristiga 
skuldsättningsgraden tyder på ett positivt samband. Båda på signifikansnivån 1 %. Tillväxten 
har även likt tidigare regressioner ett mindre positivt samband med skuldsättningen, med en 
signifikansnivå på 5 %, respektive 1 % för KFS och LFS. Likviditeten tyder på ett minimalt 
negativt samband på -0,001 för den kortfristiga skuldsättningsgraden, dock påvisas inget 
samband för den långfristiga skuldsättningsgraden. 
 

4.3.4 Sammanställning av regressionsanalyserna 
Då studien ämnar undersöka eventuella skillnader i kapitalstrukturen mellan tidsperioderna 
sammanställs regressionerna avseende de olika tidsperioderna i tabell 4:7. Tabellen har i 
avsikt att på ett lättöverskådligt sätt skapa en överblick och förståelse huruvida finanskrisen 
hade en statistisk understödd effekt på metallbranschens kapitalstruktur. De oberoende 
variablerna med de största sambanden är materiella anläggningstillgångar och lönsamhet, där 
stora negativa samband kan urskiljas för lönsamhet och samtliga skuldsättningar, samt för 
materiella anläggningstillgångar och kortfristig skuldsättningsgrad. Ett positivt samband kan 
dessutom observeras mellan materiella anläggningstillgångar och långfristig 
skuldsättningsgrad. Den största skillnaden avseende sambandsskillnader mellan de två 
tidsperioderna kan urskiljas för lönsamheten och den kortfristiga skuldsättningsgraden, som 
påvisar en signifikant skillnad mellan tidsperioderna. I nästkommande kapitel försöks en 
förklaring till detta resultat analyseras ytterligare.  
 
Tabell 4:7 Sammanställning av regressionsanalyserna för de två tidsperioderna 

 

 
 
 
 
 
 

Finanskris (2008-2011) Efter finanskris (2012-2015)
KFS LFS TS KFS LFS TS

Lönsamhet -0,173 (-9,971***) -0,298 (-13,689***) -0,471 (-19,363***) -0,609 (-35,579***) -0,375 (-38,646***) -0,984 (-43,196***)
Likviditet -0,001 (-28,801***) 0,000 (-0,748) -0,001 (-21,182***) -0,001 (-12,441***) 0,000 -0,001 (-9,353***)
Tillväxt 0,016 (2,820***) 0,033 (4,664***) 0,049 (6,186***) 0,048 (2,253**) 0,036 (3,041***) 0,084 (2,988***)
Materiella anl.tillg. -0,314 (-17,213***) 0,375 (16,319***) 0,060 (-2,359**) -0,344 (-6,632***) 0,389 (13,255***) 0,045 (-0,656)
Storlek -0,004 (-1,242) -0,001 (-0,218) -0,004 -1,080 -0,018 (-2,267**) -0,005 (-1,041) -0,022 (-2,148***)
Justerat R2 0,376 0,231 0,362 0,458 0,503 0,539
F-statistic 212,569 *** 106,702 *** 200,741 *** 298,186 *** 357,069 *** 412,451 ***
Durbin-Watson stat 1,950 1,975 2,000 1,586 2,122 1,840
Tabellen illustrerar regressionskoefficienterna (β). T-stat visas i parenteserna med följande signifikansnivåer:
*=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, ***=Signifikansnivå: 1%. 
Skuldsättningsgrad, kortfristiga skulder (KFS), Skuldsättningsgrad, långfristiga skulder (LFS), Total skuldsättningsgrad (TS).
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5. Analys 

 
I uppsatsens femte kapitel analyseras det empiriska resultatet och hur det förhåller sig till den 
teoretiska referensramen som presenterades i studiens tidigare del. Resultatet för 
regressionsanalyserna och möjliga förklaringar till dessa presenteras.  

 
5.1  Finanskrisens påverkan på kapitalstrukturen 
 
Studien syftade undersöka om en signifikant skillnad i företags kapitalstruktur förelåg mellan 
tidsperioderna under och efter den senaste finanskrisen. För att utreda detta förhållande 
genomfördes flertalet analyser och tester för att således kunna få ett så pass säkerställt resultat 
som möjligt. Ett viktigt beaktande vid studiens inledande process var hur kapitalstrukturen 
skulle mätas. Då existerande belägg påvisat en skillnad för finanskrisens påverkan på olika 
typer av skuldsättningar, beaktades även detta i denna studie och skuldsättningen delades upp 
i tre beroende variabler. 
 
De genomförda regressionsanalyserna och ANOVA-testerna bekräftar att en skillnad i de 
utvalda företagens kapitalstruktur föreligger mellan tidsperioderna. Regressionsanalyserna 
med dummyvariabler (tabell 4:4) observerar en skillnad för den kortfristiga- och långfristiga 
skuldsättningsgraden under de olika tidsperioderna, vilket indikerar att företags 
kapitalstruktur förändrades som en följd av den senaste finanskrisen. Ytterligare belägg för 
detta påvisades i regressionsanalyserna för de uppdelade tidsperioderna, där en markant 
skillnad kunde observeras mellan tidsperioderna. För att säkerställa att den förändrade 
kapitalstrukturen var signifikant genomfördes ANOVA-tester för perioden under krisen och 
efter krisen, för samtliga skuldsättningsgrader. Resultateten för ANOVA bekräftade den 
signifikanta skillnaden mellan tidsperioderna på en 1 % signifikansnivå, vilket således 
bekräftar studiens grundhypotes om att det föreligger en signifikant skillnad i företags 
kapitalstruktur mellan perioderna (H1), vilket innebär att nollhypotesen förkastas.  
 
Resultatet för den deskriptiva statistiken tyder på en minskad skuldsättning under 
finanskrisens år. Den genomsnittliga totala skuldsättningsgraden ökade med 3,7 % från 
perioden under till perioden efter finanskrisen, där den kortfristiga skuldsättningsgraden stod 
för den största ökningen på 2,7 %. Detta är i enlighet med regressionsanalysernas resultat, 
som tyder på att den kortfristiga skuldsättningsgraden påverkades i större utsträckning av 
finanskrisen, än vad den långa skuldsättningsgraden gjorde. Resultatet antyder att företag i 
metallbranschen använde sig av mindre skulder och mer interna medel under finanskrisens 
period. Detta resultat överensstämmer med Proenca et al. (2014) studie som också 
observerade en minskad skuldsättning under finanskrisens år i portugisiska företag, där den 
främsta skillnaden även avsåg de korta skulderna.  
 
 



	   38 

Den minskande skuldsättningen under finanskrisens år kan anses reflektera de svårigheter 
som SMF stod inför under konjunkturnedgången. En möjlig förklaring till den minskade 
skuldsättningen under lågkonjunkturen kan vara bankerna och låneinstitutens agerande under 
detta händelseförlopp. En förklaring till detta fenomen kan alltså beskrivas genom de 
kreditåtstramningar och den försiktighet som finanskrisen innebar, vilket skapade mindre 
möjligheter till lån för företag. Tidigare forskning finner att SMF har begränsade 
finansieringsalternativ vilket följaktligen påvisar att kreditåtstramningarna kan anses ha blivit 
mer påtagliga för SMF i jämförelse med större företag (López & Sogorb, 2008; Hall et al., 
2004; Udell, 2009). Detta kan således kopplas till den högre risk som SMF står inför då de 
anses vara mer volatila (Michaels et al., 1999). Kombinationen av SMFs begränsade 
finansieringskaraktär och en konjunkturnedgång skapar således en möjlig förklaring till den 
minskade skuldsättningen under finanskrisen.  
 
 
5.2 Lönsamhet 
 
Studien fann ett negativt samband mellan lönsamhet och samtliga skuldsättningsgrader och 
regressionsanalyser, vilket således leder till att hypoteserna H2a och H2b kan bekräftas. En 
signifikant skillnad observerades för variabelns samband med de två skuldsättningarna, KFS 
och LFS och tidsperioderna. Under krisperioden visade det sig att lönsammare företag inom 
metallbranschen använde sig mer av korta skulder än långa skulder. Perioden efter 
finanskrisen påvisade dock en stor skillnad i skuldsättningen för lönsamma företag, där de 
långa skulderna istället blev dominerande. Den kortfristiga skuldsättningsgraden pendlade 
från ett värde på -0,173 till ett värde på -0,609. Lönsammare företag i metallbranschen 
minskade därmed sina korta skulder avsevärt från krisperioden till perioden efter krisen. Den 
långfristiga skuldsättningsgraden gick från ett värde på -0,298 till -0,375, vilket indikerar på 
att de långfristiga skulderna även minskade för lönsamma företag. Den totala 
skuldsättningsgraden minskade från värdet -0,471 under finanskrisen, till -0,984 efter 
finanskrisen. Detta indikerar att lönsamma företag i metallbranschen ökade sina skulder under 
finanskrisen, för att sedan minska dessa avsevärt efter krisperioden.  
 
Enligt pecking order teorin föredrar företag intern finansiering framför extern finansiering. 
Det negativa sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning kan enligt teorin beskrivas 
genom den högre andel vinster som lönsamma företag har, vilket återinvesteras i företag och 
således ger upphov till lägre skulder. Det negativa sambandet mellan lönsamhet och 
skuldsättning tyder på att svenska företag inom metallbranschen föredrar att finansiera sina 
investeringar med internt kapital snarare än externt, vilket kan kopplas till den risk som den 
externa finansieringen innebär. Då interna medel är att föredra i allmänhet blir utvecklingen 
om en högre andel interna medel efter krisen följdriktig med pecking order teorin. Det 
negativa sambandet stämmer även överens med tidigare studier inom ämnet som också har 
beaktat konjunktursvängningar i studien (Harrison & Widajaja, 2014; Trinh & Poung, 2016; 
Rajan & Zingales, 1995; Proenca et al., 2014).  
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Den stora skillnaden för skuldsättningen mellan tidsperioderna kan även kopplas till den 
minskade lönsamheten som en konjunkturnedgång innebär. En naturlig följd av detta blir 
således en ökad skuldsättning under en period som denna. Efter finanskrisen började företag 
återhämta sig och bli mer lönsamma igen, vilket således innebar att interna medel började 
användas i större utsträckning, då intern finansiering blev möjlig i större mån, vilket är i linje 
med pecking order teorins antagande om preferensen för intern finansiering.  
Att företagen föredrar de kortfristiga skulderna i en tid som denna kan förklaras bero på de 
osäkra framtidsutsikterna som en lågkonjunktur innebär. Kortfristiga skulder blir därmed mer 
eftertraktade då företag behöver pengar kortsiktigt för att överleva krisen. Enligt 
regressionerna blev preferensen för skuldsättning för lönsamma företag efter krisens långa 
skulder, vilket kan förklaras av stärkt hopp i marknaden och dess finansiella framtid. 
 
5.3 Tillväxt 
 
Studien finner ett mindre positivt samband mellan tillväxt och skuldsättning under båda 
tidsperioderna vilket bekräftar hypotes H4a. Den långfristiga skuldsättningsgraden påvisar 
ingen större förändring mellan tidsperioderna, då en liten ökning från 3.3 % till 3.6 % kan 
observeras i resultatet. En något större ökning sker för den kortfristiga skuldsättningsgraden 
som ökar från 1.6 % till 4.8 %, vilket indikerar på att ju högre tillväxt ett företag har, desto 
mer skulder finansieras de med. Under finanskrisen dominerade de långfristiga skulder för 
tillväxtföretag medan perioden efter krisen indikerar på att de kortfristiga skulderna blev 
dominerade. Resultatet ger stöd för pecking order teorins antagande om det positiva 
sambandet mellan tillväxt och skuldsättning, som enligt teorin kan förklaras genom att 
tillväxtföretag förväntas ha större behov av skulder för att kunna finansiera tillväxtprocessen. 
Teorin förutsätter även en preferens om korta lån framför långa lån (Myers & Majluf, 1984). 
Det positiva sambandet är även i linje med tidigare studier som påvisat liknande resultat för 
tillväxten (Degryse et al., 2012; Iqbal och Kume, 2013; Gupta, 1969).  
 
Resultatet kan även kopplas till Baily och Elliots (2009) påstående om minskade 
tillväxtmöjligheter och minskad export under finanskrisen. Tillväxten inom metallbranschen 
kan därmed antas ha minskats under finanskrisen på grund av den stora nedgången i 
ekonomin. Detta mönster stämmer överens med pecking order teorin, då en lägre 
skuldsättning kunde identifieras under finanskrisen på grund av minskade tillväxtmöjligheter, 
samt en ökning efter krisperioden då möjligheterna för tillväxt började öka igen. I perioden 
efter finanskrisen antas företagen och branschen ha återhämtats vilket skapar större 
möjligheter för tillväxt. Detta stämmer även överens om preferensen för korta skulder framför 
långa skulder vid tillväxt, vilket kan observeras i regressionernas resultat där en ökning av de 
korta skulderna identifieras och dessa blir dominerande i perioden efter krisen, vilket således 
påvisar större tillväxt. Enligt Zeitun et al. (2017) minskade tillväxten mer i industribranschen 
än i andra branscher under perioden 2003-2013, vilket indikerar att dessa företags tillväxt 
stannade av mer i samband med finanskrisen än i andra branscher. Detta ger ytterligare belägg 
för minskade tillväxtmöjligheter för den studerande branschen, och skulle även kunna 
förklara det låga sambandet mellan skuldsättning och tillväxt i studiens resultat.  
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5.4 Materiella anläggningstillgångar  
 
Ett stort samband identifierades mellan materiella anläggningstillgångar och de olika 
skuldsättningsgraderna i samtliga regressionsanalyser. Ett negativt samband observerades för 
den kortfristiga skuldsättningen, samt ett positivt samband för den långfristiga 
skuldsättningsgraden, vilket innebär att hypoteserna H5a och H5b kan bekräftas. Studiens 
resultat för de olika sambanden är i enlighet med tidigare studier inom ämnet (Proenca et al., 
2014; Öhman & Yazdanfar, 2017; Hall et al, 2000). En mycket liten skillnad mellan 
tidsperioderna kunde identifieras i regressionsanalyserna, vilket tyder på att finanskrisen inte 
hade en större påverkan på detta samband för företag i metallbranschen. Detta observerades 
även av Ferrarinis et al. (2017) studie som inte heller antydde på någon större förändring för 
denna variabel mellan tidsperioderna.  
 
Som tidigare nämnt hävdar Myers och Majluf (1984) att det finns kostnader kopplade till 
skuldsättning på grund av informationsasymmetri. Det finns således distinkta indikationer att 
en informationsasymmetri föreligger inom metallbranschen, där låneinstitut för långfristiga 
lån kräver någon form av säkerhet för att företaget ska kunna få lån beviljade.  
En förklaring till att företag med en större andel materiella anläggningstillgångar använder en 
större andel långa skulder kan kopplas samman med det värde som dessa tillgångar medför, 
då dessa kan användas som en pantsäkerhet vid finansiell stress och eventuell konkurs. 
Materiella anläggningstillgångar har alltså en positiv inverkan på den långfristiga 
skuldsättningen för SMF inom metallbranschen, vilket kan förklaras av den säkerhet som 
materiella anläggningstillgångar medför då de ger positiva signaler till finansiella 
institutioner. Företag med en större andel materiella anläggningstillgångar har följaktligen 
lättare att få tillgång till extern kapital, vilket innebär att de även förväntas ha en högre 
skuldsättning. Detta styrker trade-off teorins antaganden om det positiva sambandet mellan 
materiella anläggningstillgångar och skuldsättning, på grund av den pantsäkerhet som den 
större andelen materiella anläggningstillgångar innebär.  

Det negativa sambandet för de kortfristiga skulderna tyder på att företag i metallbranschen 
med en högre andel materiella anläggningstillgångar har mindre behov av korta skulder för att 
möta dess förpliktelser. Detta är i linje med pecking order teorins antagande om ett negativt 
samband mellan dessa tillgångar och skuldsättningen. Teorin förklarar detta samband genom 
den låga informationsasymmetrin som kan kopplas till de materiella anläggningstillgångarna. 
Detta leder till att intern finansiering blir mindre kostsamt för dessa företag, vilket innebär att 
skuldsättningsgraden även blir lägre för dessa företag.  

 
 
 
 
 
 



	   41 

5.5 Likviditet 
 
Likviditeten är den variabel som enligt regressionerna har visat sig ha minst inverkan på 
skuldsättningen i urvalet. Ett mycket litet negativt samband kunde observeras mellan 
likviditet och den kortfristiga- samt den totala skuldsättningsgraden i studiens 
regressionsanalyser. Resultatet påvisar inget samband mellan den långfristiga 
skuldsättningsgraden och likviditeten, dessutom är denna heller inte signifikant.  
Trots att ett mycket litet samband kunde identifieras för den kortfristiga skuldsättningsgraden 
överensstämmer det med hypotes H6a, som därmed kan bekräftas. Sambandet är även i 
enlighet med tidigare studier, dock påvisar dessa ett större samband i studierna (Harrison & 
Widjaja (2014); Akdal (2010); De Jong et al. (2008); Öhman & Yazdanfar (2017).  
Ozkan (2001) menar att företag med hög likviditet förmodas använda dessa för att finansiera 
sina investeringar, vilket därmed indikerar på ett negativt samband mellan likviditet och 
skuldsättningsgraden. En möjlig förklaring till att likviditeten endast påvisar ett samband med 
den kortfristiga skuldsättningsgraden skulle kunna kopplas till att SMFs kapitalstruktur består 
av betydligt mycket mer korta skulder än långa skulder. Det minimala sambandet skulle även 
kunna kopplas till urvalets period som ej avspeglar perioden innan finanskrisen. Då krisen 
innebar en likviditetskris kan detta medfört att metallbranschen företag inte har återhämtat sig 
utifrån ett likviditetsperspektiv, en chans till större samband före krisperioden skulle därmed 
kunna vara trolig. Detta resonemang kan även styrkas av Zeituns et al. (2017) studie som fann 
en stor nedgång av likviditet under krisperioden. Resultatet visar även att företagens likviditet 
var mycket lägre år 2013 än 2003, vilket indikerar att företagen inte hade återhämtat sig till 
samma nivå som innan.  
 
5.6 Företagsstorlek 
 
Storleken visar ett mindre negativt samband med skuldsättningen i regressionsanalyserna. 
Dock är den endast signifikant för koefficientvärdena för regressionen innehållande dummy, 
samt för regressionen för perioden efter krisen. Detta betyder att hypotes H3a kan accepteras. 
Resultatet stöds av Pecking order teorin som förutspår ett negativt samband mellan storlek 
och skuldsättning, samt tidigare studier som observerat liknande samband (Song, 2005; 
Öhman & Yazdanfar, 2017; Esperenca et al, 2003). 
 
Det kan urskiljas en mindre skillnad för skuldsättningen mellan tidsperioderna, resultatet ger 
indikation om att större företag undviker både kortfristiga- och långfristiga skulder i större 
utsträckning efter krisen än under krisen. En intressant observation är att de kortfristiga 
skulderna påvisar en större differens mellan tidsperioderna som tyder på att denna 
skuldsättning undviks i större utsträckning efter krisen än vad de långfristiga skulderna gör. 
Resultatet påvisar att större företag finansieras med mindre skulder efter finanskrisen, där den 
största skillnaden mellan tidsperioderna var för kortfristiga skulder. Detta skulle kunna 
förklaras genom att påstå att större företag blev mer försiktiga efter finanskrisen och 
eftersträvade mindre riskfyllda finansieringsalternativ. Dock kan tilläggas att resultatet 
påvisar att denna variabel har en mycket liten inverkan på skuldsättningen i allmänhet,  
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både under finanskrisen och efter. Detta skulle möjligtvis kunna bero på faktorns irrelevans 
för banker och låneinstitut. Företagsstorlek kan alltså betraktas som en mindre viktig faktor 
vid uttag av lån än vad exempelvis ett företags lönsamhet är. Regressionsresultatet ger belägg 
för detta påstående då denna faktor har ett avsevärt mycket mindre samband med 
skuldsättningen än vad lönsamheten har. Resultatet påvisar dock ickesignifikanta 
koefficientvärden för flera av observationerna, vilket inte ger ett statistiskt signifikant resultat 
och gör att hypotesen H3b därmed förkastas.  

 
5.7 Sammanfattning av analysen  
 
Resultaten för regressionsanalyserna påvisar att metallbranschens viktigaste faktorer avseende 
dess kapitalstruktur är variablerna materiella anläggningstillgångar och lönsamhet, som båda 
har signifikant samband med både den kortfristiga- och långfristiga skuldsättningsgraden. 
Lönsamheten påvisar negativt samband för både de långfristiga- och kortfristiga skulderna. 
Materiella anläggningstillgångar tyder på motsatta samband, där ett negativt samband 
observeras för den kortfristiga skulden, samt ett positivt samband för den långfristiga skulden. 
Resultat stärker flertalet tidigare studier som även konstaterat dessa variabler som viktiga för 
företagets kapitalstruktur (Proenca et al., 2014; Zarebski & Dimovski, 2012; Trinh & Poung, 
2016). Resultatet tyder på en preferens av intern kapital på grund av den högre risk som 
extern finansiering innebär, vilket styrker pecking order-teorins relevans för kapitalstrukturen 
hos företag. Resultatet är i enlighet med många tidigare studier som också funnit att pecking 
order teorin kan användas för att beskriva SMFs finansieringsmönster (López-Gracia & 
Sogorb-Mira, 2008; Daskalakis & Psillaki, 2008; Michaels et al., 1999). En minskad 
skuldsättning kunde observeras för metallbranschens företag under finanskrisen. Företagen 
använde sig följaktligen av mindre skulder och mer interna medel under finanskrisens period, 
vilket möjligtvis kan förklaras genom de svårigheter som finanskrisen innebar för dessa 
företag.  
 
5.8 Hypotesprövning  
 
Tabell 5:1 Hypotesprövning

 

Hypotes      Resultat         Samband med KFS                            Samband med LFS  
H1 

H2a 

H2b 

H3a 

H3b 

H4a 

H4b 

H5a 

H5b 

H6a 

H6b 

Bekräftas 

Bekräftas 

Bekräftas 

Bekräftas 

Förkastas 

Bekräftas 

Förkastas 

Bekräftas 

Bekräftas 

Bekräftas 

Förkastas 

 

Lönsamhet = negativt samband 

 

Företagsstorlek = negativt samband  

 

Tillväxt = positivt samband  

 

Mat. anl.tillg. = negativt samband  

 

Likviditet = negativt samband 

 

 

Lönsamhet = negativt samband  

 

 

Tillväxt = positivt samband  

 

 

Mat. anl.tillg. = positivt samband 

 

 

!
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6. Avslutning 

 
I uppsatsens sista kapitel diskuteras författarens egna tankar och åsikter kring studiens 
resultat och de eventuella slutsatserna som kan dras. Avslutningsvis ges förslag på vidare 
forskning inom studiens ämne.   

 
6.1 Slutsats 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka sambandet mellan faktorer och kapitalstrukturen i 
de exportberoende företagen i metallbranschen. Utgångspunkten till studien var att utreda om 
en eventuell förändring i den valda branschens kapitalstruktur kunde identifieras som en följd 
av den senaste finanskrisen. För att kunna observera en eventuell förändring i 
kapitalstrukturen och dess företagsspecifika faktorer genomfördes regressionsanalyser för de 
tre olika skuldsättningsgraderna och fem oberoende variablerna, för att således undersöka om 
en skillnad förelåg mellan krisperioden och perioden efter krisen. Utifrån de tester och 
analyser som genomfördes i studien kan det konstateras att kapitalstrukturen förändrades för 
metallbranschens företag som en följd av finanskrisen, där en skillnad avseende företagens 
skuldsättning kunde identifieras.  
 
Resultaten tyder på att finanskrisen haft en inverkan på den kortfristiga skuldsättningsgraden 
men ingen större effekt på den långfristiga. Metallbranschens företag minskade sina korta 
skulder som ett resultat av finanskrisen, likt Proenca et al. (2014). Många tidigare studier har 
dock funnit en ökning av den genomsnittliga skuldsättningsgraden under finanskrisen 
(Fosberg, 2013; Almeida et al., 2011; Custódio et al., 2013). Då denna studie finner en 
kontradiktion avseende skuldsättningsgraden kan studien anses vara relevant och bidra till 
befintlig forskning inom ämnet. En möjlig förklaring till denna kontradiktion kan kopplas till 
den begränsade forskningen för SMF, då många tidigare studier utgår från större företag. 
Eftersom SMF har andra finansieringsmönster i kontrast till större företag, samt svårare 
möjligheter till externa medel kan denna följd anses vara relativt logisk under 
omständigheterna av en konjunkturnedgång. Det motsatta resultatet skulle även kunna 
kopplas till urvalets karaktär, som omfattar en exportberoende bransch. Då den valda 
branschen hade en stor nedgång av exporten under finanskrisen är det även mycket troligt att 
dess lönsamhet minskade på grund av minskad försäljning och avkastning. Detta ger således 
belägg för att den utvalda branschen kan ha drabbats hårdare än andra branscher under 
finanskrisen vilket resulterade i mindre behov av skulder under perioden. Detta kan styrkas 
ytterligare av Rzeszowski och Sierpińskas (2012) studie som även fann en minskad 
skuldsättning under finanskrisen i metallbranschens företag.  
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Studien finner stöd för pecking order teorin utifrån flera ståndpunkter, vilket tyder på att 
metallbranschens kapitalstruktur kan förklaras utifrån teorins antaganden gällande många 
aspekter. Studiens resultat indikerar att företagen följer pecking order teorins 
finansieringshiearki för preferensen av interna medel, vilket även har identifierats i tidigare 
studier avseende SMFs kapitalstruktur (López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008; Daskalakis & 
Psillaki, 2008; Michaels et al.,1999). Studien finner i enlighet med teorin liknande samband 
för samtliga variabler och skuldsättningsgraden. Resultatet tyder på att skuldsättningen 
påverkas av flertalet faktorer, som påvisar ett samband oavsett konjunkturläge. Dock kunde 
en skillnad avseende många av sambandens styrka urskiljas mellan perioderna.  
Variablerna lönsamhet och materiella anläggningstillgångar har enligt resultaten för 
regressionsanalyserna de största sambanden med skuldsättningen inom metallbranschens 
företag under båda tidsperioderna. Stor samband för dessa variabler har även funnits i tidigare 
studier (Proenca et al., 2014; Ferrarini et al., 2017; Trinh & Poung, 2016). Resultatet indikerar 
att lönsamheten hade ett stort samband för skuldsättningsgraden, där en markant skillnad 
kunde urskiljas för de korta skulderna mellan perioderna. Sambandet mellan lönsamhet och 
korta skulder var mycket lägre under finanskrisen vilket indikerar på en mindre lönsam period 
för företag. Vidare finner studien ett stort samband mellan materiella anläggningstillgångarna 
och skuldsättning, dock identifieras ingen större skillnad för dessa samband mellan 
perioderna. Det stora sambandet skulle kunna förklaras av företagssektorns karaktär som 
förmodas använda stora anläggningstillgångar för sin verksamhet, vilket således ger upphov 
till ett större samband än för många andra branscher. En möjlig anledning till att ingen större 
skillnad i sambandet identifieras mellan tidsperioderna, kan bero på att de materiella 
anläggningstillgångarna är fundamentala i det anseende att det behövs för företagets 
produktion och överlevnad, oavsett konjunkturläget i den globala ekonomin.  
 
Studien kan anses ha skapat ny kunskap inom forskningsområdet utifrån flera aspekter. Då 
studien funnit starka samband för variablerna lönsamhet och materiella anläggningstillgångar, 
likt många tidigare studier, bekräftar detta att metallbranschens viktigaste faktorer går i linje 
med många andra branscher. Nästintill samtliga sambandsförhållanden i studien påvisar 
dessutom liknande resultatet som tidigare studier, vilket således kan anses bidra till en högre 
generaliseringsgrad i allmänhet utifrån denna synvinkel. Dock kan dessa upptäckter anses 
bidra med kunskap utifrån bekräftande aspekter, snarare än ny och främmande 
kunskapsbildning.  
Den differentierade observationen gällande metallbranschens finansieringsmönster, som i 
förhållande till majoriteten av tidigare studier funnit ett motsatt resultat under en finanskris, 
kan i hög grad anses bidra med ny kunskap. Resultatet bidrar inte bara med en ny kunskap för 
metallbranschens skiljaktiga finansieringsmönster under en finansiell lågkonjunktur i 
förhållande till andra, utan kan möjligtvis även skapa indikationer på att finansieringsmönstret 
kan kopplas till andra SMFs och exportintensiva branscher i mindre länder. Som tidigare 
nämnts utgår majoriteten av tidigare forskning utifrån större företag och länder, som har andra 
finansieringsmöjligheter än det undersökta urvalet. Denna studie kan därmed anses vara 
relevant och kunskapsbildande för andra SMF i liknande länder som Sverige.  
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6.2 Implikationer 
 
Implikationer till studien kan kopplas till den avgränsning som gjordes i form av tid, då 
studien från början avsågs inkludera även perioden innan finanskrisen. Dock fanns ej tillgång 
till data för perioden innan finanskrisen, vilket skapade sämre förutsättningar till att uppnå 
studiens syfte. Eftersom att en förståelse för hur kapitalstrukturen förändrades i samband med 
finanskrisen eftersträvades, skulle en jämförelse med perioden innan finanskrisen kunna ge ett 
bättre resultat då finansieringsmönster lättare skulle kunna urskiljas. Studien kan anses ha en 
relativt låg generaliserbarhet då ett homogent urval valdes för studien, som avgränsades till en 
specifik bransch, land och under speciella makroekonomiska omständigheter.  
 
Som tidigare nämnts har ämnet kapitalstruktur en stor forskningsyta, en möjlig förklaring till 
detta kan vara dess komplexa karaktär. Som tidigare forskning indikerar beror 
kapitalstrukturen på avsevärt många faktorer, både interna och externa. Detta skapar således 
svårare förutsättningar till att genomföra forskningsstudier med höga 
generaliseringsegenskaper inom ämnet, då studierna tenderar att bli djupare och mer 
avgränsade i detta anseende. Det går följaktligen inte att dra slutsatser om finanskrisens 
påverkan på företags kapitalstruktur i generella termer då premisserna och 
finansieringsmöjligheter skiljer sig åt avseende dess storlek och institutionella miljö. Dock 
finns fördelar med denna typ av studie, då det homogena urvalet bidrar till att en djupare 
förståelse erhålls, vilket begränsar variationen i urvalet. Studien bidrar därmed till en bra 
grund för att jämföra olika grupper i form av komparativa undersökningar. Liknande studier 
kan därmed använda denna studie för att göra jämförelser och analysera skillnader.  
 
6.3 Förslag till vidare forskning 
 
Då en stor forskningsyta existerar i det undersökande forskningsområdet finns det möjlighet 
till att utveckla denna studie i flera riktningar, vilket skapar flertalet potentiella 
forskningsfrågor till vidare forskning. En intressant aspekt skulle enligt författaren vara att 
utöka urvalet genom att inkludera företag från flertalet branscher för att således kunna 
analysera branschtillhörighetens betydelse för kapitalstrukturen vid en finanskris.  
Detta skulle följaktligen skapa en djupare förståelse för de skillnader som existerar mellan 
branscher vid en konjunkturnedgång, som således skulle kunna besvara studiens syfte 
ytterligare genom att utreda om metallbranschen påverkades mer av finanskrisen än andra 
branscher. Vidare forskning skulle även kunna innebära en utveckling av studien avseende de 
landspecifika differenserna som kan urskiljas för kapitalstrukturen. Detta skulle ge en inblick 
i hur olika länders kapitalstrukturer påverkades av finanskrisen på olika sätt, samt utreda vilka 
av dessa länder som drabbades hårdast avseende dess finansieringsmöjligheter.  
 
Då studiens enda externa ståndpunkt omfattar en konjunkturnedgång skulle det vara av stort 
intresse att utöka denna riktning ytterligare. Detta skulle kunna göras genom att inkludera 
andra makroekonomiska variabler såsom exempelvis inflation, GDP och räntesats. Eftersom 
studien utgår från en exportberoende bransch vore denna aspekt intresseväckande då den 
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känns mycket relevant avseende studiens syfte. Studien skulle även kunna utvecklas genom 
att replikera den till tidigare finansiella kriser, exempelvis till den som rådde på 90-talet i 
Sverige. En identifikation av skillnader skulle därmed kunna bidra med en ökad förståelse och 
generaliserbarhet kring företags val av kapitalstruktur under en konjunkturnedgång.  
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Bilagor 
 
 
Bilaga 1 – ANOVA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNDER FINANSKRIS (2008-2011)
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

LFS
Between Groups 58226833,3 5 11645366,7 1540,55407 0 2,21495
Within Groups 79779867,5 10554 7559,20669
Total 138006701 10559

KFS
Between Groups 58199509,9 5 11639902 1539,83161 0 2,21495
Within Groups 79779843,9 10554 7559,20447
Total 137979354 10559

TS
Between Groups 58181307,5 5 11636261,5 1539,34853 0 2,21495
Within Groups 79779920,8 10554 7559,21175
Total 137961228 10559

EFTER FINANSKRIS (2012-2015)
Source of Variation SS df MS F P-value F crit

LFS
Between Groups 80421048,6 5 16084209,7 1480,02903 0 2,21494625
Within Groups 114695554 10554 10867,4961
Total 195116603 10559

KFS
Between Groups 80386825,7 5 16077365,2 1479,39216 0 2,21494625
Within Groups 114696100 10554 10867,5479
Total 195082926 10559

TS
Between Groups 81354326,8 5 16270865,4 1497,23381 0 2,21494625
Within Groups 114693318 10554 10867,2842
Total 196047644 10559
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Bilaga 2 – Regressionsskattningar 
 
Regressionsskattningar – hela urvalet (dummyvariabel) 

 
 
 

 
 

Dependent Variable: KFS
Method: Least Squares
Date: 05/03/17   Time: 18:45
Sample: 1 3520
Included observations: 3520

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,692 0,039 17,728 0,000
DUMMY_CRISIS -0,032 0,013 -2,476 0,013
LÖNSAMHET -0,567 0,012 -46,012 0,000
LIKVIDITET -0,001 0,000 -20,348 0,000
TILLVÄXT 0,038 0,010 3,864 0,000
MATERIELLA ANL.TILLG.-0,338 0,028 -11,886 0,000
STORLEK -0,007 0,004 -1,719 0,086

Effects Specification
R-squared 0,433     Mean dependent var 0,387
Adjusted R-squared 0,432     S.D. dependent var 0,512
S.E. of regression 0,386     Akaike info criterion 0,936
Sum squared resid 523,408     Schwarz criterion 0,948
Log likelihood -1640,360     Hannan-Quinn criter. 0,940
F-statistic 446,692     Durbin-Watson stat 1,584
Prob(F-statistic) 0,000

Dependent Variable: LFS
Method: Least Squares
Date: 05/03/17   Time: 18:46
Sample: 1 3520
Included observations: 3520

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,092 0,026 3,560 0,000
DUMMY_CRISIS -0,014 0,009 -1,673 0,094
LÖNSAMHET -0,367 0,008 -45,249 0,000
LIKVIDITET 0,000 0,000 -0,263 0,792
TILLVÄXT 0,036 0,007 5,500 0,000
MATERIELLA ANL.TILLG.0,381 0,019 20,378 0,000
STORLEK -0,002 0,003 -0,788 0,431

Effects Specification
R-squared 0,431     Mean dependent var 0,155
Adjusted R-squared 0,430     S.D. dependent var 0,337
S.E. of regression 0,254     Akaike info criterion 0,103
Sum squared resid 227,446     Schwarz criterion 0,115
Log likelihood -173,487     Hannan-Quinn criter. 0,107
F-statistic 443,616     Durbin-Watson stat 2,079
Prob(F-statistic) 0,000
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Regressionsskattningar – under finanskris 
 

 
 
 

Dependent Variable: TB
Method: Least Squares
Date: 05/16/17   Time: 00:37
Sample: 1 3520
Included observations: 3520

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,784 0,052 15,064 0,000
DUMMY_CRISIS -0,047 0,017 -2,685 0,007
LÖNSAMHET -0,934 0,016 -56,909 0,000
LIKVIDITET -0,001 0,000 -15,399 0,000
TILLVÄXT 0,074 0,013 5,620 0,000
MATERIELLA ANL.TILLG.0,044 0,038 1,161 0,246
STORLEK -0,010 0,006 -1,680 0,093

Effects Specification
R-squared 0,513     Mean dependent var 0,542
Adjusted R-squared 0,512     S.D. dependent var 0,736
S.E. of regression 0,514     Akaike info criterion 1,510
Sum squared resid 929,552     Schwarz criterion 1,523
Log likelihood -2651,200     Hannan-Quinn criter. 1,515
F-statistic 616,131     Durbin-Watson stat 1,827
Prob(F-statistic) 0,000

KFS under finanskris (2008-2011)

Dependent Variable: KFS
Method: Least Squares
Date: 05/04/17   Time: 14:03
Sample: 1 1760
Included observations: 1760

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,608 0,025 24,227 0,000
LÖNSAMHET -0,173 0,017 -9,971 0,000
LIKVIDITET -0,001 0,000 -28,801 0,000
TILLVÄXT 0,016 0,006 2,820 0,005
MATERIELLA ANL.TILLG.-0,314 0,018 -17,213 0,000
STORLEK -0,004 0,003 -1,242 0,214

Effects Specification
R-squared 0,377     Mean dependent var 0,373
Adjusted R-squared 0,376     S.D. dependent var 0,217
S.E. of regression 0,171     Akaike info criterion -0,688
Sum squared resid 51,421     Schwarz criterion -0,670
Log likelihood 611,727     Hannan-Quinn criter. -0,681
F-statistic 212,569     Durbin-Watson stat 1,950
Prob(F-statistic) 0,000
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LFS under finanskris (2008 - 2011)

Dependent Variable: LFS
Method: Least Squares
Date: 05/04/17   Time: 14:02
Sample: 1 1760
Included observations: 1760

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,068 0,032 2,139 0,033
LÖNSAMHET -0,298 0,022 -13,689 0,000
LIKVIDITET 0,000 0,000 -0,749 0,454
TILLVÄXT 0,033 0,007 4,664 0,000
MATERIELLA ANL.TILLGANGAR0,375 0,023 16,319 0,000
STORLEK -0,001 0,004 -0,218 0,828

Effects Specification
R-squared 0,233     Mean dependent var 0,150
Adjusted R-squared 0,231     S.D. dependent var 0,246
S.E. of regression 0,215     Akaike info criterion -0,230
Sum squared resid 81,351     Schwarz criterion -0,211
Log likelihood 208,051     Hannan-Quinn criter. -0,223
F-statistic 106,702     Durbin-Watson stat 1,975
Prob(F-statistic) 0,000

TS under finanskris (2008 - 2011)

Dependent Variable: TS
Method: Least Squares
Date: 05/16/17   Time: 00:40
Sample: 1 1760
Included observations: 1760

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,676 0,035 19,169 0,000
LÖNSAMHET -0,471 0,024 -19,363 0,000
LIKVIDITET -0,001 0,000 -21,182 0,000
TILLVÄXT 0,049 0,008 6,186 0,000
MATERIELLA ANL.TILLG.0,060 0,026 2,359 0,018
STORLEK -0,004 0,004 -1,080 0,280

Effects Specification
R-squared 0,364     Mean dependent var 0,523
Adjusted R-squared 0,362     S.D. dependent var 0,301
S.E. of regression 0,240     Akaike info criterion -0,009
Sum squared resid 101,392     Schwarz criterion 0,009
Log likelihood 14,254     Hannan-Quinn criter. -0,002
F-statistic 200,741     Durbin-Watson stat 2,000
Prob(F-statistic) 0,000
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Regressionsskattningar – efter finanskris 

 

 

KFS efter finanskris (2012 - 2015)

Dependent Variable: KFS
Method: Least Squares
Date: 05/04/17   Time: 14:04
Sample: 1761 3520
Included observations: 1760

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,786 0,070 11,293 0,000
LÖNSAMHET -0,609 0,017 -35,579 0,000
LIKVIDITET -0,001 0,000 -12,441 0,000
TILLVÄXT 0,048 0,021 2,253 0,024
MATERIELLA ANL.TILLG.-0,344 0,052 -6,632 0,000
STORLEK -0,018 0,008 -2,267 0,023

Effects Specification
R-squared 0,459     Mean dependent var 0,400
Adjusted R-squared 0,458     S.D. dependent var 0,691
S.E. of regression 0,509     Akaike info criterion 1,489
Sum squared resid 453,787     Schwarz criterion 1,508
Log likelihood -1304,543     Hannan-Quinn criter. 1,496
F-statistic 298,186     Durbin-Watson stat 1,586
Prob(F-statistic) 0,000

LFS efter finanskris (2012 - 2015)

Dependent Variable: LFS
Method: Least Squares
Date: 05/04/17   Time: 14:05
Sample: 1761 3520
Included observations: 1760

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,108 0,039 2,743 0,006
LÖNSAMHET -0,375 0,010 -38,646 0,000
LIKVIDITET 0,000 0,000 0,000 1,000
TILLVÄXT 0,036 0,012 3,041 0,002
MATERIELLA ANL.TILLG.0,389 0,029 13,255 0,000
STORLEK -0,005 0,004 -1,041 0,298

Effects Specification
R-squared 0,504     Mean dependent var 0,160
Adjusted R-squared 0,503     S.D. dependent var 0,409
S.E. of regression 0,288     Akaike info criterion 0,352
Sum squared resid 145,493     Schwarz criterion 0,370
Log likelihood -303,541     Hannan-Quinn criter. 0,359
F-statistic 357,069     Durbin-Watson stat 2,122
Prob(F-statistic) 0,000
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Bilaga 3 – VIF 
 

 
 
 

TS efter finanskris (2012 - 2015)

Dependent Variable: TS
Method: Least Squares
Date: 05/16/17   Time: 00:41
Sample: 1761 3520
Included observations: 1760

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 0,894 0,093 9,657 0,000
LÖNSAMHET -0,984 0,023 -43,196 0,000
LIKVIDITET -0,001 0,000 -9,353 0,000
TILLVÄXT 0,084 0,028 2,988 0,003
MATERIELLA ANL.TILLG.0,045 0,069 0,656 0,512
STORLEK -0,022 0,010 -2,148 0,032

Effects Specification
R-squared 0,540     Mean dependent var 0,560
Adjusted R-squared 0,539     S.D. dependent var 0,997
S.E. of regression 0,677     Akaike info criterion 2,060
Sum squared resid 802,990     Schwarz criterion 2,079
Log likelihood -1806,772     Hannan-Quinn criter. 2,067
F-statistic 412,451     Durbin-Watson stat 1,840
Prob(F-statistic) 0,000

Regression-Formel 1 Collinearity Statistics

Variable Tolerance VIF
dummy crisis 0,991 1,009
Lönsamhet 0,978 1,023
Likviditet 0,892 1,122
Tillväxt 0,99 1,01
Materiella anl.tillgångar 0,915 1,093
Storlek 0,943 1,06

Regression-Formel 2 Collinearity Statistics

Variable Tolerance VIF
Lönsamhet 0,978 1,023
Likviditet 0,895 1,117
Tillväxt 0,992 1,008
Materiella anl.tillgångar 0,916 1,092
Storlek 0,943 1,06


