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Sammanfattning 
Kapitalstrukturen för ett företag är en sammansättning av dess egna kapital och skulder som 

används för att finansiera företaget. Uppsättningen av ett företags kapitalstruktur skiljer sig 

mellan företag eftersom varje företag själv väljer hur den ska se ut. Idag består 99 % av 

Sveriges alla företag av SMF. SMF:s kapitalstruktur skiljer sig gentemot större företag då de 

är mer beroende av extern finansiering än de större företagen. Generellt sett är SMF beroende 

av externt kapital för att finansiera verksamheten och vid en konjunkturnedgång minskar 

möjligheten att få tillgång till externt kapital. Kapitalstrukturen och dess företagsspecifika 

faktorer kan komma påverkas av en kris vilket studien syftar till att studera, om en specifik 

branschs kapitalstruktur påverkades av finanskrisen 2008. Det finns tidigare studier kring 

ämnet men det anses vara ett relativt outforskat forskningsområde.  

 

Studien omfattar ett urval på 763 SMF inom byggnadsbranschen i Sverige som varit 

verksamma under och efter finanskrisen 2008. Tidsperioden som studeras är mellan 2008 och 

2015. För att kunna svara på om finanskrisen påverkade kapitalstrukturen hos de utvalda 

företagen användes deskriptiva, korrelations- och regressionsanalyser för att se sambandet 

mellan de beroende- och oberoende variablerna i studien. Studiens beroende variabler bestod 

av långfristiga-, kortfristiga- och leverantörsskulder och de oberoende bestod av storlek, ålder, 

lönsamhet, tillväxt samt en dummyvariabel som stod för den ekonomiska finanskrisen. 

Regressionsanalyserna utfördes för att se om kapitalstrukturen hade påverkats av finanskrisen. 

Analysernas resultat indikerar på att det förekommer en skillnad mellan tidsperioderna, att 

företagens kapitalstruktur till viss del har påverkats av konjunkturnedgången. Resultatet tyder 

på att skuldsättningen minskade bland företagen då finanskrisen pågick.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: SMF, kapitalstruktur, finanskris, byggnadsbranschen, skulder, storlek, 
ålder, lönsamhet, tillväxt.  



 
 

 

Abstract  
The capital structure of a company is a composition of its equity and liabilities used to finance 

the company. A company's capital structure differs between companies as each company 

chooses its own capital structure. Today, 99% of companies in Sweden consists of SME:s. 

Capital structure also differs from larger companies as SME:s are relatively more dependent 

on external funding. Generally speaking, SMEs are dependent to external capital to finance 

the business, in case of a recession, the possibility to gain access from external capital 

reduces. The capital structure and its company-specific factors may be affected by a crisis 

where this paper aims to study as how a specific industry's capital structure was affected by 

the financial crisis in 2008. There are earlier studies on the subject, but it is considered a 

relatively unexplored research area. 

 

The study comprises a sample of 763 SMEs active in the construction industry in Sweden 

during and after the financial crisis in 2008. The study period is between 2008 and 2015. In 

order to answer if the financial crisis affected the capital structure of the selected companies, 

descriptive, correlation and regression analyzes were used to see the relationship between the 

dependent and independent variables in the study. The dependent variables of the study 

consisted of long-term, short-term and supplier debt and the independence consisted of size, 

age, profitability, growth and a dummy variable that accounted for the financial crisis. The 

regression analyzes were conducted to see if the capital structure had been affected by the 

financial crisis. The results of the analyzes indicate that there is a difference between the 

periods of time that the capital structure of the companies had been influenced to a certain 

extent by the economic downturn. The results indicates that debt decreased among companies 

when the financial crisis continued. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: SME, capital structure, financial crisis, construction industry, liabilities, size, 
age, profitability, growth.  
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1. Inledning 
 

Inledningsvis presenteras bakgrunden och utformningen till finanskrisen som utbrast år 2008. 

Vidare följer en problemdiskussion som i sin tur övergår till studiens forskningsfrågor och 

avslutas med studiens syfte. 

 
 

1.1 Problembakgrund  
Det som till en början startade som en amerikansk så kallad sub-prime kris hade en intensiv 

global spridning till övriga delar av världen som kommit att exponeras mot dessa amerikanska 

bolån (SCB, 2009). Sensommaren 2008 ökade krisen ytterligare när amerikanska regeringen 

tog över bolåneinstituten, vilket i sin tur ökade spridningseffekterna till att drabba hela det 

globala finanssystemet (SCB, 2009). Till följd av krisen har en minskning av BNP med över 5 

% under år 2009 förklarats vara den brantaste nedgången i ekonomin sedan utbrottet av andra 

världskriget. Under 2010 återhämtade sig Sverige med hjälp av en hög tillväxt och sedan dess 

har tillväxten fortsatt växa men i en lägre takt (SCB, u.å.). Även om Sverige var ett relativt 

förberett land att möta finanskrisen (SCB, 2009) lyckades den ledande världskonjunkturen 

med att påverka även de svenska bankerna. Dessa hade en betydlig effekt på arbetsmarknaden 

före, under och efter krisen (SCB, 2014). Detta medförde ett krav på en direkt aktion av 

riksdagen. Genom penningpolitiska åtgärder kunde riksdagen påverka ekonomin via olika 

förbindelser som bank- och marknadsräntor, växelkurs och kreditgivning (Riksbanken, 2012). 

Många företags tillväxtmöjligheter dämpades i och med finanskrisen på grund av att 

kreditutbudet minskade (Campello et al., 2010). Detta märktes tydligt då företagens 

finansieringsalternativ blev betydligt färre än innan och företagens kapitalstruktur förändrades 

(Fosberg, 2012). Kombinationen av ett företags egna kapital och skulder utgör dess 

kapitalstruktur. Skulderna består av det externa kapitalet som allra helst små- och medelstora 

företag (i fortsättningen benämnt SMF1 vilket är en svensk översättning av SME, dvs. small 

and medium enterprises) är beroende av (Modigliani & Miller, 1958). Idag utgör SMF 

majoriteten av Sveriges alla företag (Tillväxtverket, 2018). 

                                                
1	SMF är, enligt EU, medelstora-, små- och mikroföretag som har färre än 250 anställda och en årlig omsättning 
som understiger 50 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 43 miljoner euro (Europeiska 
kommissionen, 2009).	
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Det finns studier som visar på att det var SMF som drabbades mest av finanskrisen. SMF har 

till skillnad från större företag betydligt färre finansieringsalternativ vilket medför att de 

besitter en större risk för likvidation än de stora företagen (López-Gracia & Sogorb-Mira, 

2008). De har inte heller samma åtkomst till externt kapital då de inte har samma 

förutsättningar som de större företagen (Ang, 1992). Det som också skiljer dessa emellan är 

kapitalstrukturen. SMF använder sig mer av banklån vid finansieringen av dess företag medan 

de större företagen har bättre möjligheter att vända sig till den öppna marknaden (Berger och 

Udell, 1998). För att SMF ska kunna bedriva sina verksamheter är de som tidigare benämnt 

till viss grad beroende av bankernas utlåning. Har de ingen möjlighet till att ta lån hos 

bankerna kan det leda till att företagens tillväxt på marknaden minskar och på så sätt även 

påverka deras kapitalstruktur (Johannisson & Lindmark, 1996). Likt vad tidigare författare 

ansett förklarar även Campello et al., (2010) att finanskrisen lett till att många företags tillväxt 

minskat då problem vid anskaffning av extern finansiering uppstått. När en krissituation 

uppstår medför det ofta svårigheter för företagen att få tillgång till kapital, dels för att 

långivarna blir restriktiva vad gäller kreditgivning, vilket var fallet under finanskrisen. 

Fosberg (2012) förklarar även han att möjligheterna till att företagen skulle erhålla extern 

finansiering påverkades negativt av finanskrisen. Fosberg menade att bankerna och 

marknaden för värdepapper koncentrerade sig på att själva klara sig genom krisen vilket ledde 

till att de blev svåråtkomliga för vissa parter. Elmér et al. (2012) beskriver en ytterligare 

negativ följd av krisen genom att bankernas lån och krediter blev dyrare. 

 
1.2 Problemdiskussion  
Trots att det under en längre tid forskats runt ämnet kapitalstruktur, finns det områden det inte 

forskats inom i samma utsträckning. Något som förhållandevis till detta är outforskat är 

finanskrisens effekter på företagens kapitalstruktur, allra helst inom specifika branscher och 

inte minst gällande svenska företag. I Synnerhet saknas det forskning inom affärskrediter som 

leverantörsskulder. Från ett historiskt perspektiv med återkommande finanskriser blir ämnet 

därav intressant att studera. Då finanskrisen 2008 anses vara en av de största 

konjunkturnedgångarna genom tiderna är detta ett intressant område att studera. En bransch 

som krisen har kommit att påverka i olika omfattningar är byggbranschen. Bostadsbyggandet 

var den sektor som utmärkte sig relativt markant jämfört med andra sektorer gällande den 

kraftiga nedgången. Det som stack ut mest i sin nedskärning var nybyggnationen av bostäder. 

Nybyggnationen av småhus hade sjunkit med 26 % och nybyggnationen av enbostadshus 
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hade fallit med 23 %. Detta från att ha nått sin topp år 2006 då ombyggnationernas 

ökningstakt var som starkast till en ständig nedtoning från kvartal till kvartal fram till 2009. 

Under det fjärde kvartalet år 2008 och jämfört med motsvarande kvartal föregående år hade 

en minskning gällande bostadsbyggandet skett med 14,7 %. Slutligen för hela 2009 minskade 

bostadsbyggandet med 5,4 %, vilket är den första mer märkbara nedgången sedan 1997 (SCB, 

2009). För att göra denna undersökning har underlag från båda grundarna av de absolut första 

studierna inom kapitalstruktur använts. Ytterligare påbyggnadsstudier har studerats för att 

vägleda denna undersökning med passande teorier och synvinklar. På 1950-talet fanns två 

professorer som studerade kapitalstruktursteorin intensivt. Dessa var Modigliani och Miller 

som utifrån analyser utvecklat den kapitalrelaterade irrelevansteorin (Investopedia u.å. a.). 

Deras huvudsakliga hypoteser utgick från en början efter att det inte spelade någon roll vilken 

kapitalstruktur ett företag använde sig av för att finansiera sin verksamhet på perfekta 

marknader. En perfekt marknad eller en fullkomlig konkurrens kännetecknas översiktligt och 

kort av en nationalekonomisk modell där ingen aktör ensam kan påverka en varas 

marknadspris (Investopedia, u.å. b.). Vidare utgick de från att det inte spelade någon roll 

vilken kapitalstruktur ett företag använder för att finansiera sin verksamhet (Investopedia, u.å. 

a.). Det som Modigliani och Miller (1958) även använde sig av var Trade off-teorin och 

Pecking order-teorin. Trade off-teorin säger att företag söker skuldnivåer som balanserar 

skattefördelarna med ytterligare en skuld gentemot kostnaderna för eventuella finansiella 

problem. Pecking order-teorin förutspår måttlig upplåning av skattebetalande företag. Den 

säger även att företagen kommer att låna, istället för att utfärda eget kapital, när internt 

kassaflöde inte är tillräcklig för att finansiera företagets investeringar. Således kommer 

skuldsättningsgraden att återspegla företagets växande behov av externa medel (Myers, S. C., 

2001). Definitionerna informationsasymmetri, konkurs- och agentkostnader är begrepp som 

står kraftfullt relaterat till Trade off-, och Pecking order-teorin. Tack vare professorernas teori 

har fler dörrar öppnats och en mängd efterföljande studier gjorts möjliga. Det har under årens 

gång utvecklats fler modeller och teorier som föreslår fler antal optimala kapitalstrukturer 

utefter signifikanta studiefall (Modigliani och Millers, 1958). Även om antalet studier ökat 

inom kapitalstruktur är forskningen kring finanskrisens påverkan och konjunkturnedgångar 

generellt begränsad. En handfull studier har däremot hittats och förklaras kortfattat 

följaktligen. Iqbal och Kume (2014) undersökte finanskrisens påverkan på kapitalstrukturen i 

Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Studien grundades i att man kunde se ett samband 

mellan skuldsättningsgraden och de interna faktorerna materiella anläggningstillgångar och 

lönsamhet. Proenca et al. (2014) undersökte under samma år finanskrisens påverkan på SMF:s 
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kapitalstruktur i Portugal och fick fram resultat som till stor grad visade detsamma som Iqbal 

och Kumes (2014) studie gällande de interna faktorerna. Fosberg (2012) undersöker i sin 

studie krisens påverkan på amerikanska företag och kommer fram till, likt både Proenca et al. 

(2014) och Iqbal och Kume (2014) att skuldsättningen blev större till följd av krisen. 

 

Småföretag skiljer sig från stora företag i termer av beskattningsbarhet, ägande, flexibilitet, 

industri, stordriftsfördelar, tillgång till finansiell marknad och informationssymmetri. Med 

andra ord så skiljer sig små företag från stora i många aspekter och i olika omfattningar vilket 

har en påverkan på valet av kapitalstruktur (Scherr och Hulburt, 2001). När det gäller 

samband mellan olika finansieringsbeslut finner Stohs och Mauer (1996) (refererad i Scherr 

och Hulburt, 2001) starka bevis på att det finns ett samspel mellan besluten om kapitalstruktur 

och kredittid. De har använt ett mått på kapitalstruktur som en kontrollvariabel och 

konstaterat att det är en viktig variabel gentemot kredittiden. Företag med större finansiell 

skuldsättningsgrad använder sig också av långfristig skuld. Många av dessa incitament 

föranleder småföretag att använda en större del av sitt skuldpaket som kortfristiga skulder 

enligt tidigare studier. Att pröva de faktorer av kredittiden bland småföretag ger en viktig 

kontrast till tester som gjorts på stora företag. Tillika de större företagen indikerar 

egenskaperna även hos småföretag att löptiden för befintliga tillgångar, standardrisker och 

kapitalstruktur bör vara viktiga faktorer för kredittiden (Scherr och Hulburt, 2001). 

 

I tidigare studier inom ämnet av finanskrisens påverkan på SMF:s kapitalstruktur har studier 

gjorts i olika inriktningar. De inriktningar det tidigare undersökts om har gjorts under olika 

årtal under perioden för under finanskrisen eller efter finanskrisen. Vissa har sammanslagit 

studien för både under och efter finanskrisen. Andra inriktningar har varit mot en specifik 

bransch och även i ett specifikt land, och, även dessa har har slagits samman i flertals studier. 

Ett än mer avsmalnat studiefokus har varit att studera utvalda interna faktorer och dess 

påverkan i ett företags kapitalstruktur. Bland tidigare studier vars företagsspecifika variabler 

selekterats ut inom företags kapitalstruktur är bland annat företagsstorlek, ålder, lönsamhet 

och tillväxt (Harrison & Widjaja, (2014); Iqbal & Kume, (2013); (2015); Proenca et al 

(2014)). Med ett liknande koncept inriktar sig denna studie på byggbranschens kapitalstruktur 

under finanskrisen och den följande återhämtningstiden och hur kapitalstrukturen påverkats 

av dessa makroekonomiska faktorer. Byggbranschen utgör ca 6 % av Sveriges BNP idag 

(SCB, u.å.) och valet av bransch i denna studie beror på att forskning inom finanskrisens 

påverkan på SMF inom byggbranschen i Sverige inte har gjorts i samma utsträckning som 
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denna studie. Studien avser att undersöka en ny specifik bransch inom området och på så vis 

kunna bidra med ytterligare lärdom om en krispåverkan på kapitalstrukturen. Då data över 

perioden under och efter krisen studeras i samband med företagsspecifika faktorer som det 

inte studerats inom tidigare i byggbranschens kapitalstruktur i Sverige, kommer denna studies 

inriktning skilja sig från undersökningar som gjorts tidigare inom liknande område. Målet är 

att ge insikt i hur byggbranschen påverkats av detta. 

 

1.3 Forskningsfrågor 
Utifrån vår problembakgrund och diskussion härleds två forskningsfrågor:                                  

• Hur ser skillnaden ut i svenska byggbranschens SMF:s kapitalstruktur under och efter 

finanskrisen 2008? 

• Hur ser sambandet ut mellan företagsspecifika faktorer och SMF:s kapitalstruktur 

inom byggnadsbranschen? 

 

1.4 Syfte  
Det huvudsakliga syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan makrovariabeln 

och SMF för byggnadsbranschen. Undersökningen observerar om det föreligger en påverkan 

på kapitalstrukturen under finanskrisen 2008–2009 samt återhämtningsperioden år 2010–

2015. Vi kommer även att undersöka sambandet mellan kapitalstrukturen och de interna 

faktorerna storlek, ålder, lönsamhet och tillväxt. 
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2. Teoretisk referensram 
 

I studiens teoriavsnitt presenteras relevanta teorier samt tidigare studier kring ämnet. 

 
 

2.1 Kapitalstruktur 
Det som är viktigt hos ett företag och hur de hanterar en finanskris kan bero på hur ett företag 

har valt att fördela sitt kapital. Detta som kallas för kapitalstruktur preciserar kombinationen 

mellan eget kapital och skulder som ett företag väljer att finansiera sin verksamhet med. 

Fördelningen mellan eget kapital och skulder i ett företag har med andra ord kapitalstruktur 

som samlingsbegrepp. Denna struktur är ett val företag gör för både kortsiktiga och 

långsiktiga ändamål. Det finns ingen universell teori om fördelningen av skuld och eget 

kapital i en kapitalstruktur dock finns det flera användbara teorier tillgängliga. 

 

Det som tagits fram ur tidigare studier med relevans till denna studie är olika samband 

relaterat till vissa nyckelposter i kapitalstrukturer. Hur de förändringar som skett i samband 

med finanskrisen haft ett negativt eller positivt samband till posterna. I dessa undersökningar 

har ett varierande antal länder där både enstaka länder eller kombinationer av olika länder 

undersökts. En annan inriktning har varit att studera stora- och små företag samt specifika 

branscher. Med en oändlig mångfald av kombinationer som kan göras i en undersökning 

kopplat till den globala finanskrisen finns det följaktligen forskningsgap i ett flertal områden. 

Med relevans till denna studie redogörs samtliga historiskt tagna undersökningar under 

följande del. 

 

2.2 Teorier  
Modigliani och Miller var bland de första med att skapa en teori om kapitalstruktur och teorin 

anses vara grunden till den fortsatta forskningen kring ämnet. Efter att deras teori skapades 

har en följd av teorier uppstått. Modigliani och Millers teori bygger på antagandet om en 

perfekt kapitalmarknad där inga transaktionskostnader, skatter eller konkurskostnader finns 

(Hillier et al. 2014). Trade-off teorin är en utveckling av Modigliani och Millers teori och i 

den presenteras finansiella problem som inte förekommer i tidigare teori. Teorin menar att det 

existerar en avvägning mellan konkurskostnaderna och de skattemässiga fördelarna. Trade-off 

teorin tillsammans med Pecking order-teorin är två av de främsta teorierna inom 
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kapitalstruktur som utvecklats utifrån Modigliani och Miller (1958). Pecking order-teorin 

förutsätter att det råder en perfekt kapitalmarknad dock med undantag till den 

informationsasymmetri som existerar mellan företag och deras investerare (Myers, 2001). 

Alla tre teorier är överens om att företags finansiering ska ske med skulder före eget kapital 

men de har alla olika sätt att se på det. 

 

2.2.1 Modigliani och Miller  

Franco Modigliani och Merton H. Miller utformade 1958 en teori inom kapitalstruktur. Deras 

teori har sedan dess varit grunden till många teorier och modeller som utvecklats inom ämnet 

och som än idag används vid forskning kring kapitalstruktur. Teorin bygger på förutsättningen 

att en optimal kapitalmarknad verkar där inga transaktionskostnader, skatter eller 

konkurskostnader finns (Hillier et al. 2014). Modigliani och Millers teori bygger på två 

propositioner som grundar sig i antagandet om en optimal kapitalmarknad. Den första 

propositionen i Modigliani och Millers teori antyder att kapitalstrukturen inte påverkar ett 

företags värde.  Skaffar företaget nytt kapital genom antingen ägarkapital eller lån förblir 

förändras inte kapitalkostnaden. Ett företags val av kapitalstruktur påverkas inte om värdet på 

ett företag är detsamma som marknadsvärdet i en perfekt kapitalmarknad (Modigliani & 

Miller, 1958). Den andra propositionen utformades 1963 och är en utveckling av proposition 

ett. Grunden till denna proposition utgår från sambandet som existerar mellan skuldsättning 

och kapitalkostnad. Kapitalkostnaden vid skuldsättning växer med företags marknadsvärde av 

skuldsättningsgraden (Modigliani & Miller, 1958). Bakgrunden till proposition två är att det 

finns ett positivt samband mellan avkastningskravet på eget kapital och mängden skulder. 

Större skulder leder till högre avkastningskrav. Då skulder ökar risken kräver aktieägarna 

ersättning för det ökade risktagandet genom högre avkastning (Modigliani & Miller, 1958). 

De två propositionerna bygger på att en hög skuldsättningsgrad ökar risken vilket leder till att 

aktieägarna ersättning. Då avkastningen blir högre ökar kostnaden för det egna kapitalet vilket 

enligt teorin kan leda till att de fördelar som en hög andel externt kapital ger avlägsnas 

(Modigliani & Miller, 1958). Denna teoris forskning och slutsatser är grunden till många 

utvecklade teorier. Bland annat till två som används till den teoretiska grunden i denna studie, 

Trade-off- och Pecking order-teorin. 
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2.2.2 Trade-off  

År 1973 publicerade Alan Kraus och Robert H. Litzenberger en artikel i The Journal of 

Finance som presenterade brister på marknaden bestående av beskattning av företagens 

resultat och befintligheten av risken för konkurs. Den skulle senare visas bli en av de främsta 

teorierna inom kapitalstruktur. Trade off-teorin är en utveckling av Modigliani och Millers 

(1958) teori kring kapitalstruktur och teorin säger att det i alla företag finns en optimal 

kapitalstruktur (Myers, 1984). Den optimala kapitalstrukturen avgörs av företagets 

konkurskostnader samt skattefördelarnas påverkan. Konkurskostnaderna är förknippade med 

en ökad finansiell risk genom en större belåning och skattefördelarna är följd av företagens 

lån och dess räntekostnader. Enligt teorin måste hänsyn till dessa kostnader och skatter tas då 

de har en påverkan på kapitalstrukturens värde (Kraus & Litzenberger, 1973). För att uppnå 

den optimala kapitalstrukturen måste en avvägning mellan konkurskostnaderna och de 

skattemässiga fördelarna ske (Fama, French, 2002). Lyckas man avväga dessa två emellan så 

tar de skattemässiga fördelarna och kostnaderna ut varandra och den optimala 

kapitalstrukturen uppstår då det blir jämvikt (Myers, 1984). 

 

2.2.3. Pecking order 

Pecking order-teorin utformades 1984 av Myers då tidigare studier ifrågasätts då de hävdar att 

det inte finns någon preciserad optimal kapitalstruktur. De menar att det istället beror på ett 

företags finansiella behov. Teorin kräver att det råder en optimal kapitalmarknad där inte 

transaktionskostnader och skatter existerar. Enligt Pecking order-teorin är det på grund av att 

företaget väntas inneha mer information rådande företagets värde än deras investerare. 

Följaktligen anses asymmetrisk information som orsaken till ett företags finansieringsval 

(López-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). Teorin förklarar att företag rangordnar de olika typer 

kapital de använder sig av. Myers (1984) argumenterar för att företag bör använda sig av det 

interna kapitalet i första hand vid nya investeringar för att därefter använda sig utav skulder. 

Enligt teorin är externt kapital sist i rangordningen (Myers & Majluf, 1984).  

 

2.3 Tidigare forskning  
Under flertalet studier har olika faktorer demonstrerats för både starkare och svagare 

inflytande på ett företags kapitalstruktur. Vissa har även skiljt sig för perioderna före, under 

och efter finanskrisen 2008. 
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2.3.1 Total Skuldsättningsgrad 

Harrison och Widjaja (2014) jämförde kapitalstrukturens faktorer före och efter finanskrisen 

2008 och analyserade kapitalstrukturen enligt Pecking order-teorin och Trade off-teorin. De 

gjorde tester med fem oberoende variabler varav två var lönsamhet och företagsstorlek 

gentemot den beroende variabeln skuldsättningsgrad. De fann i sin studie att faktorn 

lönsamhet på valet av kapitalstruktur varit relativt mindre under finanskrisen än vad den visat 

sig ha varit före krisen. Företagsstorlek under finanskrisen 2008 visade ett negativt samband, 

vilket är motsatsen till det samband som observerades innan krisen. Ytterligare observationer 

för studien påvisar att Pecking order-teorin har en starkare förklaringskraft än Trade off-teorin 

under finanskrisen 2008. I Gupta (1969) studerades relationen bland tillväxt och 

kapitalstruktur kring åren 1961 och 1962. Denna studie påvisade ett positivt samband mellan 

skuldsättning och tillväxt. Det finns dock ett motsägande påstående i senare studier utförda av 

Lang et. al (1996) där de undersökte industriföretag över en tjugoårsperiod under åren 1970–

1989. Deras studie påvisar till skillnad från Gupta (1969) ett starkt negativt förhållande 

mellan samma variabler. Detta förklarar författarna främst med att företag med goda 

tillväxtmöjligheter väljer låg skuldsättningsgrad. Enligt dem ska det finnas många 

kapitalstrukturteorier som föreslår att ett sådant förhållande borde konstateras då företag med 

hög skuldsättningsgrad förmodligen inte skulle kunna utnyttja tillväxtmöjligheterna. 

Storleken på ett företag under studien av Lang et al. (1996) gav inget incitament för någon 

påverkan på resultatet. Tsoy, L. och Heshmati, A. (2017) har i sin studie granskat effekterna 

på koreanska börsnoterade bolags kapitalstruktur under den globala finanskrisen 2008. Deras 

databas inkluderade 1,159 koreanska icke-finansiella företag från 10 industrisektorer mellan 

åren 1985–2015 där mönstret av företagens kapitalstruktur före och efter flera kriser 

undersöktes. Krisen hade en positiv effekt på företagens skuldsättningsgrad. Den empiriska 

analysen avslöjade att koreanska icke-finansiella noterade bolag i genomsnitt minskade deras 

skuldsättningar under hela studieperioden. Det författarna kunde observera är bland annat två 

viktiga faktorer som storlek och lönsamhet. Förhållandet mellan storlek och skuldsättning 

visade ett positivt samband och ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning. En 

annan observation av Akdal (2010) visade även där lönsamhet som en av de mest 

betydelsefulla faktorerna i förhållande till skuldsättningsgrader. I observationen konstaterades 

en negativ relation mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet. Detta efter att gjort en 

observation i Storbritannien från år 2002 till 2009 där 202 börsnoterade bolag observerades. 
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2.3.2 Långfristiga- och kortfristiga skulder 

Iqbal och Kume (2014) studerade kring tre av europas största ekonomier. De observerade 

länderna var Tyskland, Frankrike och Storbritannien. För Tyskland och Storbritannien hade 

en ökad skuldsättning under perioden innan till under krisen observerats. Under krisperioden 

hade skuldsättningsgraden för både långfristiga och kortfristiga skulder även observerats. Det 

som följde efter krisen var en notering på återgång till interna resurser. En undersökning gjord 

på kortfristiga- och långfristiga skulder i kapitalstrukturen studerade Öhman och Yazdanfar 

(2017) 15,897 svenska SMF under åren 2009 till 2012. På en övergripande nivå pekade 

statistiken på att den genomsnittliga skuldsättningsgraden på 35% gav antydan på att företag 

bygger relativt mer på intern än extern finansiering. Andra resultat visade att företagen 

föredrar kortfristiga- framför långfristiga skulder. Det här menar författarna är en insinuering 

till svårigheten för företag att ta del av långfristiga skulder som en konsekvens av finanskrisen 

2008. Det observerades en del oenigheter och motsägelser mellan skuldsättningarna och kring 

några av de utforskade variablerna. För det första resulterade undersökningen i ett negativt 

förhållande mellan lönsamhet mot både kortfristiga- och långfristiga skulder. För det andra att 

tillväxten hade ett positivt förhållande till båda skuldsättningsgraderna och för det tredje när 

det hittades motliggande förhållande som är negativt mellan storlek och kortfristiga 

skuldsättningen samtidigt som det observerades ett positivt förhållande mellan företagsstorlek 

och långfristiga skuldsättningen. En annan undersökning gjord av Song (2005) mellan 1992 

till 2000, observerades 6,000 svenska företags kapitalstruktur. Företagen i undersökningen 

hade uppemot 50% i kortfristiga skulder. Storlek visade på ett positivt förhållande till 

kortfristiga skulder och ett negativt förhållande till långfristiga skulder. Balios et. al. (2016) 

studerade hur kapitalstrukturen för 8,052 grekiska SMF förändrades under 2009–2012. 

Utmärkande skiftningar av kapitalstrukturen kunde inte identifieras under undersökningens år. 

Däremot visade resultaten på ett positivt förhållande mellan skuldsättning och tillväxt samt en 

negativ relation mellan skuldsättning och lönsamhet. Trinh och Phuong (2016) undersökte 

effekterna av finanskrisen på kapitalstrukturen för 265 börsnoterade företag i Vietnam för 

perioden 2006–2013 De undersökte förhållandet mellan skuldsättningsgrad och oberoende 

variabler som storlek, tillväxt samt lönsamhet tillsammans med krisdummier. Det empiriska 

resultatet indikerar på att både storlek och lönsamhet har statistiskt signifikanta effekter på 

kapitalstrukturen. Förhållandet mellan storlek och skuldsättningsgraden var konstaterat som 

positivt och lönsamhet som negativt förhållande gentemot skuldsättningsgrad. 

Återhållsamheten med kredit från banken påstår författarna gav företags lönsamhet en extra 

vikt i förhållande till skuldsättning i samband med finanskrisen. Tillväxten å andra sidan är 
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inte statistiskt signifikant för att förklara variationen i skuldsättningsgraden. Studiens resultat 

avslöjar även att kapitalstrukturen för vietnamesiska börsnoterade företag inte har förändrats 

väsentligt under finanskrisen. En studie av Proenca et al. (2014) syftade till att undersöka 

determinanterna av 12,857 portugisiska SMF:s kapitalstruktur. Ett flertals faktorers påverkan 

togs i beaktande på bland annat de kortfristiga- och långfristiga skulderna på kapitalstrukturen 

under perioden 2007–2010. Resultaten tyder på att lönsamhet är en av de viktigaste faktorerna 

som förklarar kapitalstrukturen för portugisiska SMF. Ett negativt samband mellan både kort- 

och långfristiga skulder gentemot lönsamhet kunde tas fram vilket författarna drar kopplingar 

till POT-teorins mening om att företag primärt föredrar internt kapital framför externt kapital 

med tanke på den risk extern finansiering kan medföra för SMF. Hypoteserna att 

företagsstorleken är positivt relaterad till långfristiga skulder och negativt relaterad till 

kortfristiga skulder är bekräftade i denna studie. Tillväxten är både positivt relaterad till 

långfristiga skulder som till kortfristiga skulder. Herwadkar (2017) gjorde en studie under en 

19-årsperiod, 1996–2014. Det som studerades var hur 2,331 företags olika faktorer hade en 

påverkan på företagens kapitalstruktur. De länder som ingick i undersökningen var 10 nya 

tillväxtmarknader, som följande, Thailand, Sydafrika, Ryssland, Filippinerna, Mexiko, 

Malaysia, Indonesien, Indien, Brasilien och Kina. De fann att den globala finanskrisen 2008 

bidrog med en högre skuldsättningsgrad. Det som erhölls var att inhemsk tillväxt och 

företagsspecifika faktorer har visat sig mindre viktiga under perioden efter krisen. Lönsamhet 

och storlek visade sig ha ett högt inflytande gentemot skuldsättningsgraden. 

Skuldsättningsgraden visade sig ha ett negativt samband mot lönsamhet vilket författarna 

säger överensstämmer med Pecking order-teorin. Yazdanfar och Ödlund (2010) undersökte 

förhållandet mellan olika faktorer och kapitalstrukturen för svenska SMF i olika branscher. 

Urvalet bestod av 10 905 svenska mikroföretag under perioden 2006–2007. Modellerna 

Yazdanfar och Ödlund valt i sin undersökning innehåller enligt dem de viktigaste faktorerna 

som identifieras i kapitalstrukturen. De empiriska resultaten visade att företagsstorlek och 

lönsamhet är viktiga faktorer för både mikroföretagens lång- och kortfristiga skulder inom 

alla branscher. Resultaten av flera regressionsmodeller indikerade att företagsstorlek, ålder 

och lönsamheten var signifikant och negativt relaterad till kortfristiga skulder medan 

företagsstorlek var positivt relaterad till lönsamhet och negativt relaterad till långfristiga 

skulder. Effekten av ålder på lång- och kortfristiga skulder är instabilt och skiftande och beror 

i stor utsträckning på branschanslutning påstår författarna. Resultaten visar att Pecking order-

teorin verkar vara relevant för att förklara kapitalstrukturen hos svenska mikroföretag. Mac 

En Bhaird och Lucey (2014) använder observationer från 13 länder över en sjuårsperiod. De 
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kontrollerar en omfattande uppsättning egenskaper på företagsnivå, branscheffekter och 

institutionella variabler på landnivå vilket ger dem en begreppslig ram och empirisk analys av 

hur kulturen påverkar kapitalstrukturen i små och medelstora företag. Från många tidigare 

studier hänvisas att lönsamhet, tillväxt, företagsstorlek samt ålder vid första anblick sannolikt 

är relaterad till kapitalstrukturen. Resultatet som Mac En Bhaird och Lucey (2014) kommer 

fram till är att kortfristiga- och långfristiga skulder som beroende variabel visar ett negativt 

förhållande till ålder. Detta resultat är förenligt med tidigare empiriska studier som Berger & 

Udell (1998) och Mac En Bhaird & Lucey (2010). Det indikeras på att företag blir mindre 

beroende av externa finansieringskällor över tiden och att företag blir alltmer beroende av 

bibehållen vinst enligt Myers & Majluf (1984). Förhållanden mellan ett företags storlek och 

skulder är negativ utifrån de kortfristiga skulderna, dock positiv mellan de långfristiga 

skulderna och storleken vilket är likt de tidigare studierna (Garcia-Teruel och Martinez-

Solano, 2007). Det negativa förhållandet mellan kortfristiga skulder och storleken på företaget 

kopplas till att mindre företag är starkt beroende av kortsiktiga skulder enligt Garcia-Teruel 

och Martinez-Solano (2007). Det kan förklaras med att företag kan vara ovilliga eller 

oförmögna att värva långfristiga skulder på grund av högre transaktionskostnader. 

 

2.3.3 Leverantörsskulder 

Vaidya (2011) undersökte resultatet från indiska företag och observerade till vilken grad 

lönsamma företag både ger och tar emot mindre handelskrediter. Resultatet påvisade ett 

negativt samband mellan lönsamhet och leverantörsskulder. Detta förklarar Vaidya 

överensstämmer med Burkart & Ellingsen (2004) påstående om ett finansiellt begränsat, men 

lönsamt företag inte väljer att använda handelskrediter. Några andra tidigare författare som 

observerat ett negativt samband mellan handelskrediter och lönsamhet är författarna Ive och 

Murray (2013) och Delannay och Weill (2004). Delannay och Weill (2004) Testar 

determinanterna för kundfordringar och leverantörsskulder på ett urval på cirka 9300 företag 

från nio Central- och Östeuropaländer. Båda har påvisat att företag med en god lönsamhet 

mottar mindre leverantörsskulder. Garcia-Teruel & Martinez-Solanos undersökning från 2010 

om spanska SMF företag samt Niskanen och Niskanen (2006) som undersökte finska företag 

bekräftar även dem att ett negativt samband mellan leverantörsskulder och lönsamhet funnits. 

I både de finska och de spanska företagen kunde Pecking order-teorin appliceras och 

tillämpas. Alltså om finansieringsalternativet interna medel var möjligt skulle det prioriteras 

framför externa medel. Storleken på ett företag har en betydande roll för vilka 
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finansieringsformer som kan vara tillgängliga. Garcia-Teruel och Martinez-Solano (2010) 

presenterade att större företag visar ansatser till att få relativt större finansiering via 

leverantörsskulder jämfört med små företag. Detta identifieras även i Wilson och Summers 

(2002) som tydliggör orsaken med att förhandlingsläget är sämre för små företag gentemot 

leverantörer, de har med andra ord svårare att påverka deras finansieringsalternativ. Ett 

negativt samband framlades i Alphonse et al. (2006) mellan leverantörsskulder och 

företagsstorlek. Alphonse argumenterade om att Pecking order-teorin bör beröras av 

företagens storlek. Teorin förklarar hur företagsstorlek går hand i hand med lönsamhet. 

Företag bör ha tillräckligt med interna medel för att kunna försörja sin verksamhet och 

prioritera interna framför externa former av finansiering. Inte minst ska leverantörsskulder 

som uppfattas som ett mindre attraktivt alternativ prioriteras bort som externa medel. 

Resultatet från Delannay och Weill (2004) och Garcia-Teruel och Martinez-Solano (2010) 

påvisade även de ett signifikant negativt samband mellan leverantörsskulder och 

företagsstorlek. Tidigare undersökningar där det finns negativa samband mellan 

företagsstorlek och leverantörsskulder visar att stora företag har ett relativt mindre behov av 

att finansiera sig genom leverantörsskulder än SMF. SMF kan ha ett större behov av denna 

finansieringstyp även om det är en relativt dyr finansieringsform. Petersen och Rajan (1997) 

skriver om en teori där yngre företag tenderar till att vara limiterade när det rör sig om olika 

tillgångar på finansmarknaden. Detta i sin tur förklarar Petersen och Rajan bör leda till ett 

större behov av leverantörsskulder. Det som kan bekräftas med deras undersökning är en 

studie gjord av Gama et al. (2010) som fann att en yngre företagsålder visar ett positivt 

samband gentemot leverantörsskulder. Alphonse et al. (2006) kom i sin studie fram till att 

företag under 10 år har ett positivt samband relaterat till leverantörsskulder. Med andra ord 

anses företag under 10 år vara mer finansiellt begränsade än äldre företag. Gama et al. (2010) 

belyser härtill att behovet av mindre extern finansiering är kopplat till företag som är äldre då 

resultatet för äldre företag gällande vinst visar starkare siffror vilket gör det lättare för dem att 

finansiera sina verksamheter med interna medel. Niskanen och Niskanen (2006) påvisade 

synonyma resultat. Slutsatsen stärker därmed kopplingen till Pecking order-teorin. 
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2.3.4. Sammanställning tidigare studier 

Tabell 1 – Sammanställning av tidigare studier.  

 
LS =Samband med Långfristiga skulder, KS = Samband med Kortfristiga skulder, LVS = 

Samband med Leverantörsskulder POT/TOT = Stödjs av POT - eller TOT -teorin., Positivt = 

Positivt samband, Negativt = Negativt samband 

 

2.4 Hypoteser 
När det talas om finanskrisens inverkan på kapitalstrukturen i ett företag kan företagsspecifika 

faktorers relation med skuldsättningsgraderna betraktas som essentiella beståndsdelar att 

studera. Det har forskats mycket kring relationen mellan kapitalstruktur och finanskrisen. Här 



 
 

 
 

15 

bevisar Michaels et al. (1999) och Zeitun et al. (2016) belägg för ett signifikant samband 

mellan finanskris och kapitalstruktur medan annan forskning framlägger bevis för ett negativt 

samband mellan kapitalstruktur och finanskris vilket enligt dem innefattar att 

kapitalstrukturen inte påverkas utav finanskrisen (Trinh & Phuong, 2016; Balios et al., 2016). 

Tidigare forskning har påvisat växlande sambandsutfall mellan ett flertals variationer av 

faktorer och skuldsättningsgrader. Med de tidigare undersökningarna som grund används 

därmed tre typer av skuldsättningsgrader. Genom en uppdelning av skuldsättningsgrader 

använder vi tre beroende variabler bestående av långfristiga skulder (LS), kortfristiga skulder 

(KS) och leverantörsskulder (LVS). 

H1a: Det finns inte ett samband mellan ett företags kapitalstruktur mellan tidsperioderna 

under- och efter finanskrisen. 

H1b: Det finns ett samband mellan ett företags kapitalstruktur mellan tidsperioderna under- 

och efter finanskrisen. 

 

Det finns ett stort antal element som kan influera och ha en betydande inverkan på utseendet 

av den kapitalstruktur som företag beslutar att upprätta. Några faktorer som valdes inför 

denna studie är inspirerade utifrån tidigare studier som använt sig av snarlika ändamål med 

sina studier. De företagsspecifika variabler som selekterats är således företagsstorlek, ålder, 

lönsamhet och tillväxt (Harrison & Widjaja, (2014); Iqbal & Kume, (2013); (2015); Proenca 

et al (2014)). Teorier är dock inte alltid följdriktiga för att passa in i alla förhållanden. 

Följaktligen har föregående studier tenderat att påvisa olika utfall som inte fastslår att endast 

en teori anses passa in i alla lägen. Vissa av följande hypoteser kan därmed bli motstridiga. 

 

Storlek 

Enligt Pecking order-teorin och dess föreliggande informationsasymmetri ska ett negativt 

samband härledas mellan större företag och dess skuldsättningsgrader som kort- och 

långfristiga skulder (Öhman & Yazdanfar, (2017); Proenca et al. (2014); Song, (2005); 

Garzia-Teruel & Martinez-Solano, (2007); Ferrarini et al. (2017); Yazdanfar & Ödlund, 

(2010); Alphonse et al. (2006); Delanney & Weill, (2004)). Detta skiljer sig från Trade-off 

teorin om förväntad högre skuldsättningsgrad gentemot större företag (Myers & Majluf, 

1984). Det har även funnits motsatta samband där resultatet visat ett positivt samband mellan 

de långfristiga och negativt samband mellan de kortfristiga skulderna (Öhman & Yazdanfar, 

(2017); Proenca et al. (2014); Song, (2005); Garcia-Teruel & Martinez-Solano, (2007); 

Ferrarini et al. (2017)). Följande hypoteser härleds utifrån de tidigare studierna som studerats: 
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H2a: Det finns ett positivt samband mellan ett företags företagsstorlek och långfristiga 

skulder. 

H2b: Det finns ett negativt samband mellan ett företags företagsstorlek och kortfristiga 

skulder. 

H2c: Det finns ett negativt samband mellan ett företags företagsstorlek och 

leverantörsskulder. 

Ålder   

De empiriska resultaten av Yazdanfar & Ödlund (2010) visar att flera regressionsmodeller 

indikerade på att ålder var signifikant och negativt relaterad till kortfristiga Effekten av ålder 

på lång- och kortfristiga skulder är instabilt och skiftande och beror i stor utsträckning på 

branschanslutning. Resultaten visar att Pecking order-teorin verkar vara relevant för att 

förklara kapitalstrukturen hos svenska mikroföretag. Denna struktur har även observerats i 

tidigare forskning och därmed följer hypoteserna med en negativ relation mellan ålder till 

samtliga skuldsättningsgrader utifrån tidigare studier (Mac En Bhaird och Lucey (2014); 

Berger & Udell (1998) och Mac En Bhaird & Lucey (2010) Gama et al. (2010); Alphonse et 

al. (2006)). 

 

H3a: Det finns ett negativt samband mellan ett företags ålder och långfristiga skulder. 

H3b: Det finns ett negativt samband mellan ett företags ålder och kortfristiga skulder. 

H3c: Det finns ett positivt samband mellan ett företags ålder och leverantörsskulder. 

 

Lönsamhet 

Relativt mer lönsamma företag väljer sekundärt att sträcka sig till extern finansiering om 

intern finansiering finns tillgängligt. Detta grundar sig på den gradvisa finansieringsmetod 

som finns i den informationsasymmetri som POT-teorin hänvisar till (Myers, 1984). Denna 

struktur har även observerats i tidigare forskning och därmed följer hypoteserna med en 

negativ relation mellan lönsamhet till samtliga skuldsättningsgrader (Öhman & Yazdanfar, 

(2017); Ferrarini et al. (2017); Harrison & Widjaja, (2014); Akdal (2010); Yazdanfar & 

Ödlund, (2010); Proenca et al. (2014); Vaida, (2011); Ive & Murray, (2013); Delannay & 

Weill, (2004); Garcia-Teruel & Martinez Solano, (2010); Niskanen, (2006)). 

 

H4a: Det finns ett negativt samband mellan ett företags lönsamhet och långfristiga skulder. 

H4b: Det finns ett negativt samband mellan ett företags lönsamhet och kortfristiga skulder. 
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H4c: Det finns ett negativt samband mellan ett företags lönsamhet och leverantörsskulder. 

 

Tillväxt 

För att ett företag ska kunna besitta en hög tillväxt tycks även en hög skuldsättning rimligt sätt 

förekomma för att därefter kunna generera verksamheten en högre tillväxt. Således bör 

därmed ett positivt samband mellan skuldsättning och tillväxt existera vilket förespråkas 

enligt Pecking order-teorin. I några av de tidigare studierna har detta bekräftats genom ett 

påvisat positivt samband mellan tillväxt och lång- och kortfristiga skulder (Proenca et al. 

(2014); Öhman & Yazdanfar (2017). Däremot föreligger ett negativt samband mellan tillväxt 

och kort- och långfristiga skulder enligt Akdal (2010). Med förutsättning att Pecking order-

teorin stämmer enligt flera tidigare studier, bildas följande hypoteser: 

 

H5a: Det finns ett positivt samband mellan ett företags tillväxt och långfristiga skulder. 

H5b: Det finns ett positivt samband mellan ett företags tillväxt och kortfristiga skulder. 

H5c: Det finns ett positivt samband mellan ett företags tillväxt och leverantörsskulder. 

 

2.4.1 Analysmodell 

Analysmodellen är konstruerad utifrån de beroende och oberoende variablerna i denna studie. 

Kapitalstrukturen är uppdelad mellan tre beroende variabler långfristiga skulder, kortfristiga 

skulder minus leverantörsskulder skulder samt leverantörsskulder i sig. De oberoende 

variablerna i studien utgörs av företagsspecifika faktorer som, företagsstorlek, ålder, 

lönsamhet och tillväxt. Det tillkommer även en dummyvariabel för finanskrisen, vilket inte är 

en företagsspecifik faktor utan en händelse som skett av exogen natur. Pilarna mellan de 

oberoende och de beroende variablerna uppvisar att de har en relation till varandra. 

 
Figur 1: En analysmodell över studiens samtliga faktorer. 
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3. Metod

 
I metodavsnittet i denna uppsats framförs tillvägagångssättet för att samla in data och 

verkställandet av analyser. Därefter redogörs studiens valda variabler som tillämpas i den 

empiriska undersökningen. Avsnittet avlutas med en kritisk syn mot den valda metoden 

bestående av validitet och reliabilitet. 

 
 

3.1 Forskningsmetod 
Finanskrisen som inträffade under det senaste decenniet och dess olika tidsanknytningar till 

företagens kapitalstruktur är utgångspunkten för denna studie. I studien observeras åtta år från 

och med finanskrisens start år 2008 fram till några år efter för den tid som data hittats 

tillgänglig under dessa år. Hela observationsperioden delas upp i två tidsintervaller. 

Tidsintervall ett avser tiden under finanskrisen och inkluderar i studien år 2008–2009. År 

2008 då krisen blommar ut och år 2009 som påverkas av krisen i form av ett fallande BNP, 

ökad arbetslöshet och försämring av företagens affärer (SCB, 2017). Den andra perioden är 

tiden efter krisen och inkluderar åren 2010–2015. Valet av att påbörja den sista perioden 

redan år 2010 grundar sig på påståendet om att det året visat sig vara den svenska ekonomins 

starkaste återhämtning i form av den högsta tillväxten sedan 1970 följt av en gradvis 

återhämtningsperiod med låg tillväxt ägt rum fram till 2015 (SCB, 2017). Studiens utförande 

bestod av insamling av data från SMF inom byggnadsbranschen. Den insamlade data gav ett 

betydelsefullt underlag för studien då det utifrån den fanns möjlighet att utforma hypoteser 

samt dra slutsatser. Datan gjorde det även möjligt att se sambanden mellan kapitalstruktur och 

de interna faktorerna under och efter finanskrisen. Det utfördes korrelations- och 

regressionsanalyser följt utav deskriptiva analyser för att kunna undersöka kapitalstrukturens 

samband med de valda variablerna under den valda undersökningsperioden. 

Undersökningsperioden delades upp i två tidsintervaller, under (2008–2009) och efter (2010–

2015) finanskrisen. Detta för att kunna se och jämföra finanskrisens samband med företagens 

kapitalstruktur. Metoden för denna studie baseras på en kvantitativ infallsvinkel och valet av 

metod styrs av undersökningens statistiska bas. Då studien, via statistiska analyser, avser att 

undersöka företag inom byggbranschens samband mellan långfristiga-, kortfristiga- samt 

leverantörsskulder och dess interna faktorer passar en kvantitativ metod utmärkt för just 

denna studie. Bryman & Bell (2013) anser att en kvantitativ metod innefattar en undersökning 
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som ämnar att fastställa kvantiteten av insamlad data genom en samlad kvantitativ form som 

därefter uttrycker data i en analyserad form, vilket härmed förekommer i denna studie. 

 

3.1.1 Angreppssätt 
För att förklara relationen mellan teorier och vetenskapliga studier finns det ett flertal aspekter 

att tillämpa. De angreppssätt som oftast förekommer är via deduktiv och induktiv teori. Vid 

ett induktivt angreppssätt skapar forskare en teori utifrån resultaten av dess forskning. Medan 

ett deduktivt angreppssätt utgår från befintliga teorier. Slutsatsen av en deduktiv metod 

bekräftas genom att prova och undersöka teorigrundade hypoteser. Därför måste forskare 

ställa upp hypoteser som kan omvandlas till operationella termer vilket är möjligt om rätt data 

samlas in som grund till hypoteserna. En deduktiv metod tillämpas oftast vid kvantitativ och 

positivistisk forskning (Bryman & Bell, 2013). Då grunden till denna studie bygger på 

tidigare forskning har ett deduktivt angreppssätt valts då de lämpar sig bäst till denna studie. 

Valet av studiens angreppssätt grundar sig såväl i kvantitativ som positivistisk forskning. En 

positivistisk forskning utgår från, genom empiriska studier, att en forskare på ett opartiskt sätt 

strävar efter att hitta återkommande egenskaper i andra undersökningar och studier (Bryman 

& Bell 2013). Detta förekommer i denna studie då teorier och studier som inom ämnet 

kapitalstruktur är välkända undersökts för att kunna jämföra dess sambandsförhållande med 

resultatet av denna studie. 

 

3.2 Tillvägagångssätt 
Till en början av denna studie formulerade vi fram ett syfte med tillhörande frågeställningar 

utifrån tidigare forskning inom kapitalstruktur för att få en grund att utgå från. Den tidigare 

forskningen fann vi genom Mittuniversitetets tillgängliga databaser. Genom att analysera den 

tidigare forskningen kunde vi se vart det saknades forskning inom just det valda ämnet 

kapitalstruktur. För att avgränsa oss mer inom ämnet valde vi att rikta in oss på en specifik 

bransch, byggnadsbranschen. När vi hade kommit fram till problematiseringen och syftet med 

denna studie gick vi tillbaka och studerade de tidigare studierna som vi hittat. Dels för att se 

vilka teorier som oftast förekommit samt för att samla mer vetskap kring ämnet. När vi var 

med mer insatta i ämnet fortsatte vi detta arbete genom att formulera fram hypoteser som vi 

senare skulle pröva. För att ha möjlighet att pröva hypoteserna samt besvara syftet med denna 

studie började arbetet med datainsamlingen. En av databaserna som finns tillgänglig via 

Mittuniversitet är Retriever, där samlade vi in den sekundära datan i form av årsredovisningar 
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från SMF inom byggnadsbranschen. Avgränsningar gjordes i Retriever för att få fram rätt 

företags årsredovisningar. Först avgränsade vi efter bransch, i det här fallet efter SNI-koden 

41200 och därefter efter registreringsår för att få med företag som varit aktiva under alla 

utvalda tidsperioder. Till sist avgränsade vi de kvarstående företagen efter antal anställda och 

omsättning för att bara få fram SMF. När alla avgränsningar var klara återstod 876 stycken 

företag. Datan för dessa företag laddades ned och fördes över till Excel. I Excel sorterade vi 

sedan bort de värden för företagen som inte behövdes till denna studie och dess variabler. 

Därefter sorterades datan ytterligare en gång för att ta bort företag som saknade data på en 

eller flera av de relevanta kvarstående värdena för studien. Då sorteringen var klar kvarstod 

763 företag. Vi använde oss sedan av olika mått i Excel för att beräkna våra variabler. 

Slutligen, när all data var sorterad och klar exporterades den till SPSS. I SPSS började vi med 

att ta fram deskriptiv statistik för våra valda variabler för att på så sätt tydliggöra dessa. 

Därefter utförde vi olika slags analyser som korrelations- och regressionsanalys i SPSS. 

Resultaten av dessa framfördes i studiens resultatdel som sedan låg till grund för studiens 

analysdel där de uppställda hypoteserna analyserades för att sedan bekräftas eller förkastas. 

Studien avslutades med en diskussion kring resultatet av studien och dess hypoteser. 

 

3.2.1 Urval & avgränsningar 

Urvalet för denna studie är avgränsad till endast svenska medelstora-, små- och mikroföretag 

då dessa företag idag utgör majoriteten av Sveriges alla företag. Det vill säga att de företag 

som undersökts i denna studie är de som har färre än 250 anställda och en årlig omsättning 

som understiger 50 miljoner euro (Europeiska kommissionen, 2009). Vi har även avgränsat 

oss till en specifik bransch, byggbranschen och för att kunna genomföra studien och ha 

möjlighet till att undersöka finanskrisens påverkan på företag inom byggbranschens 

kapitalstruktur var vi beroende av insamlad data under en utvald tioårsperiod. Urvalet bestod 

av data insamlade från företagens årsredovisningar mellan den utvalda tidsperioden som 

pågick mellan 2008–2015. Tidigare studier, Iqbal och Kumes (2014), anser att 2006 och 2007 

är åren före krisen, 2008 och 2009 är då krisperioden pågår och slutligen 2010 och 2011 är 

åren efter krisen. Vilket gör att vår studie undersöker två av dess tre perioder, under och efter 

krisen samt några ytterligare år efter för att få en klarare bild av krisens påverkan. Den åtta års 

långa perioden gör att data från både under och efter finanskrisen samlats in vilket gör att vi 

kan jämföra dessa två tidsperioder emellan. Studien är även begränsad till den valda 

tidsperioden för att minska risken för att företagsspecifika och större omvärldsfaktorer skulle 

kunna påverka resultatet. 
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Tabell 2 - Urvalstabell 
Urvalstabell:  
Land Sverige 
Antal anställda < 250 
Omsättning < 50 milj. Euro 
SNI-kod 41200 
Tidsperiod 2008-2015 
Status Aktiva bolag 

 

3.2.2 Datainsamling   

För att utföra vår studie har vi varit beroende av att samla in data för att utifrån den kunna 

analysera och besvara vårt syfte. Till en början bestod insamlingen av tidigare forskning inom 

ämnet i form av vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna samlades in via 

Mittuniversitetets tillgängliga databaser och för att urskilja och lättare hitta relevanta artiklar 

använde vi oss utvalda slagord. Vi kunde även genom några av de funna artiklarna från 

databasen hitta ytterligare artiklar med tidigare forskning som passade för vår studie.  För att 

sedan komplettera dessa källor med specifika procentsatser, som till exempel antal SMF i 

Sverige, använde vi oss av en del källor från internet. Vidare i studien hämtades de valda 

företagens årsredovisningar från databasen Retriever som även den är tillgänglig bland 

Mittuniversitetets databaser. Just Retriever valdes på grund av att denna databas ansågs vara 

mest relevant i avsikten för vår studie då vi via den kunde hämta detaljerad information om 

svenska företag. I Retriever kunde vi på ett lätt och tydligt sätt hitta all den väsentliga 

informationen och datan som behövdes för att kunna utföra vår studie. Vi laddade ned alla 

företagens nyckeltal, deras resultat- och balansräkning samt övrig information som fanns 

tillgänglig. Datan laddades ned till en Excelfil som sedan sorterades. 

 

3.3 Operationalisering av variabler 
Utifrån den insamlade datan operationaliserades lämpliga variabler fram av företagens värden 

hämtade från dess årsredovisningar. Variablerna utgjorde sedan grunden till den empiriska 

analysen. 

 

3.3.1 Beroende variabler 

Syftet med undersökningen är att pröva om en utmärkande skillnad under de två utvalda 

tidsperioderna relaterat till företagens kapitalstruktur förekommer. Detta leder i sin tur till 
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studiens val av den beroende variabeln, skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden redogör för 

företagets skulder i proportion till det egna kapitalet och anger företagets finansiella styrka 

(Hillier et al. 2014). Bhaird & Lucey (2010), Harrison & Widjaja (2014) samt Proenca et al. 

(2014) är en handfull författare som använt skuldsättningsgrad som beroende variabel i sina 

studier som följer snarlika syften som för denna studie. Detta används därmed som 

utgångspunkt för valet av skuldsättningsgrad som beroende variabel även för vår 

undersökning. De beroende variablerna har delats upp i tre, långfristiga skulder, kortfristiga 

skulder minus leverantörsskulder samt leverantörsskulder för sig. Tidigare studier som 

Almeida et al (2011), Fosberg (2012) & Santos (2011) har däremot noterat en tydlig skillnad i 

de olika faktorförhållandena till långfristiga- och kortfristiga skulder. Det upptäcktes även 

resultatskillnader i studierna mellan skuldsättningsgradernas samband med finanskrisen. Till 

långfristiga skulder räknas obligationer eller andra värdepapper och lån som minst har ett år 

till sin förfallodag. Till skillnad från de långfristiga skulderna räknas de värdepapper, lån och 

obligationer som har förfallodatum inom ett år som kortfristiga skulder. För att beräkna dessa 

två skuldsättningsgrader har vi valt att använda oss av nedanstående formler:  

         

        Långfristiga skuldsättningsgraden =Summa Långfristiga skulder/Totala tillgångar 

Kortfristiga skuldsättningsgraden =Kortfristiga skulder/Totala tillgångar 

 

Den tredje beroende variabeln i vår studie är leverantörsskulder. Tidigare studier har också 

studerat kring denna variabel men då i form av handelskrediter. Handelskrediter består av 

leverantörsskulder och kundfordringar. För att beräkna denna variabel har vi använt oss 

samma formel som för lång- och kortfristiga skulder: 

 

Leverantörsskulder = Leverantörsskulder/Totala tillgångar 

 

3.3.2 Oberoende variabler 

Till denna studie har fyra oberoende variabler samt en dummyvariabel för krisperioden valts 

ut. De oberoende variablerna är: företagsstorlek, ålder, lönsamhet samt tillväxt. Valet av 

variabler grundar sig i att dessa tidigare förekommit inom forskning av det valda ämnet 

kapitalstruktur. 
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Företagsstorlek 

I den tidigare forskningen vi har studerat har det skiljt sig mellan de olika artiklarna hur de 

räknat ut ett företags storlek. Några räknar ut storleken med en logaritm för företagets 

omsättning medan andra använder sig en logaritm för totala tillgångar. Vi valde att använda 

oss av den förstnämnda, logaritmen för företagets omsättning då den ansåg vara mest relevant 

för vår studie. 

            Företagsstorlek = Logaritmen för omsättning 

 

Ålder 

För att mäta de utvalda företagens ålder har vi använt oss av en logaritm som förekommit i 

tidigare studier då syftet varit att räkna ut företagsålder. Denna logaritm lyder på följande sätt: 

 

Ålder = (Bokföringsåret - Registreringsår) / 10 000 

 

Lönsamhet 

Måttet för ett företags lönsamhet går att beräkna på ett flertal sätt. I tidigare studier varierar 

definitionerna om hur de räknar ut ett företags lönsamhet mellan räntabilitet på eget kapital, 

räntabilitet på totalt kapital samt vinstmarginal. Det mått som oftast förekommit i de tidigare 

studierna vi har studerat är räntabilitet på totalt kapital. Vi väljer däremot att använda oss av 

värdet för avkastning på totalt kapital EBITDA (%) som vi fick fram vid nedladdningen av 

data från Retriever.  

 

Lönsamhet = Avkastning på totalt kapital EBITDA % 

 

Tillväxt 

Lika som resterande av de oberoende variablerna finns det olika formler för att beräkna 

företags tillväxt. I tidigare studier som studerat tillväxt förekommer i de flesta fall samma 

mått vilket är måttet för omsättningstillväxt. Vi valde även här att ta ett värde som hämtades 

vid nedladdningen från Retriever i form av förändring av omsättning (%).  

 
           Tillväxt = Förändring av omsättning % 
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3.3.3 Dummyvariabel 

Vid statistiska metoder går det att använda sig av en dummyvariabel för att bilda 

undergrupper med varierande egenskaper. Värdet på dessa numreras och bildar en variabel för 

varje egenskap. En dummyvariabel används då ett mindre urval ska tas ut från en större 

mängd data (Dougherty, 2011). För att det skulle vara möjligt att studera finanskrisens 

påverkan på kapitalstrukturen var vi i behov av att lägga till en dummyvariabel i denna studie. 

Det för att finanskrisen ska ha möjlighet att ingå i en regressionsmodell då den innan saknar 

mätningsegenskaper. I denna studie användes en dummyvariabel för att kunna räkna med 

finanskrisen i regressionsanalysen och på så sätt besvara syftet. Vi operationaliserade en 

dummyvariabel för finanskrisen, en krisdummy. Den fick värdet 1 medan återstående 

tidsperiod (2010–2015) fick värdet 0. Det finns tidigare studier som liknar denna som 

använder sig av dummyvariabler där de har undersökt andra länder och kriser.  

 

3.4 Modellspecifisering 
För att ha möjlighet att analysera de valda begreppen och utifrån det komma fram till ett 

resultat i denna studie gällande kapitalstrukturen har vi använt oss av regressionsanalyser. 

Valet av metod grundar sig främst i de tidigare studierna vi studerat då de flesta av dem har 

använt sig av dessa modeller för att undersöka och analysera kapitalstrukturen. 

 

3.4.1 Regressionsanalys 

För att se sambanden mellan en studiens beroende och oberoende variabler utfördes en linjär 

regression. Den linjära regressionen räknades ut med hjälp av Ordinary Least Squares (OLS) 

likt tidigare studier, för att kunna se hur en beroende variabel påverkas av de oberoende 

(Proenca et al., 2014; López-Garcia & Sogrob-Mira, 2008). Då denna studie innehåller flera 

oberoende variabler har vi genomfört multipla linjära analyser. Vi testade sambanden mellan 

de tre beroende variablerna LS, KS och LVS och alla de oberoende. Då denna studie 

undersöker samma företag mellan åren 2008–2015 kunde studien genomföras med hjälp av 

paneldata. Med hjälp av den insamlade paneldatan finns det möjlighet att se skillnader och 

förändringar mellan åren för de utvalda företagen (Dougherty, 2011). Då syftet med denna 

studie var att se om finanskrisen påverkade de utvalda företagens kapitalstruktur 

operationaliserades, som tidigare nämnts, en dummyvariabel för krisen. Perioden under krisen 

(2008–2009) fick värdet 0 medan resterande år (2010–2015) fick värdet 1. För att kunna 

uppmärksamma om finanskrisen hade någon påverkan på företagens kapitalstruktur 
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utformades två olika formler som testades på alla de tre beroende variabler under de båda 

tidsperioderna. I den första ingick dummyvariabeln medan vi i den andra tog bort den för att 

kunna se skillnaden. 

 

Formel 1: Skuldsättningsgrad =α + β1Storlekit + β2Ålderit + β3Lönsamhetit + β4Tillväxtit + 

β6DC +εit! 

 

Skuldsättningsgrad = LS, KS eller LVS 

DC = Dummyvariabel Crisis 

i = Företagsobservation 

t = Tid i antal år 

 

Formel 2: Skuldsättningsgrad =α β1Storlekit + β2Ålderit + B3Lönsamhetit + B4Tillväxtit + 

β6DC + εit! 

 

Formel 3: Skuldsättningsgrad =α β1Storlekit + β2Ålderit + B3Lönsamhetit + B4Tillväxtit + 

β6DC0 + εit! 

 

Regressionsformel för samtliga skuldsättningsgrader och tidsperioden under krisen. 

Skuldsättningsgrad = LS, KS eller LVS 

i = Företagsobservation 

t = Tid i antal år 

 

Formel 4: Skuldsättningsgrad =α β1Storlekit + β2Ålderit + B3Lönsamhetit + B4Tillväxtit + 

β6DC1 + εit! 

 

Regressionsformel för samtliga skuldsättningsgrader och under återhämtningsperioden. 

Skuldsättningsgrad = LS, KS eller LVS. 

3.4.2 Variansanalys  

Då denna studie innefattar två olika tidsperioder utfördes även en flervägs variansanalys, 

ANOVA, för att se om det fanns en utmärkande skillnad mellan dessa två perioder. Med hjälp 

av en variansanalys iakttas om det förekommer några skillnader mellan de olika gruppernas, i 

detta fall tidsperiodernas genomsnittsvärde (Wahlgren, 2012) genom att signifikanttesta 
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skillnader mellan medelvärdet för under och efter finanskrisen. Denna analys användes för att 

kunna svara på studiens första hypotes.  
 

H1a: Det finns inte ett samband mellan ett företags kapitalstruktur mellan tidsperioderna 

under- och efter finanskrisen. 

H1b: Det finns ett samband mellan ett företags kapitalstruktur mellan tidsperioderna under- 

och efter finanskrisen. 

 

3.5 Statistiska tester  
När man tar hjälp av Ordinary Least Squares för att se om variablerna påverkas av varandra 

behöver man tänka på de oberoendes samband med varandra. Existerar ett linjärt samband 

mellan dessa kan multikollinearitet förekomma i regressionsanalysen vilket kan påverka 

signifikansen. För att upptäcka om det förekom multikollinearitet observerades Variance 

Inflation Factor (VIF) i SPSS. För att kunna räkna med att det inte existerar multikollinearitet 

i regressionsanalysen ska värdet inte överstiga 4 (O ́brien, 2007). Det finns även fler tester att 

utföra för att se om det förekommer multikollinearitet i regressionsanalysen. Vi genomförde 

en korrelationsanalys där vi noterade sambandet mellan alla valda variabler. För att kunna 

räkna med att det inte existerar multikollinearitet i regressionsmodellen ska sambandet mellan 

två variabler inte vara högre än 0,8 (Andersson, Jorner & Ågren, 1994). Förutom ovan 

nämnda test har vi även iakttagit feltermernas förhållande till varandra genom Durbin 

Watson-test. Durbin Watson-test används för att kunna urskilja om det existerar en 

autokorrelation i den valda datainsamlingen. Förekommer autokorrelation betyder det att 

feltermerna är korrelerade med varandra vilket kan skapa missvisande resultat då variablerna 

påverkas (Andersson, Jorner & Ågren, 1994). Värdet på dessa test ska helst ligga kring två då 

det anses vara det mest optimala värdet. Visar resultatet ett värde som överstiger tre eller 

understiger ett tyder det på autokorrelation (Nerlove och Wallis, 1966). 

 

3.6 Metodkritik 

 

3.6.1 Validitet 
Vid utförandet av en kvantitativ studie betraktas validitet som det mest betydelsefulla 

forskningskriteriet. Validitet syftar till att se ifall studien faktiskt mäter det studien har till 

avsikt att mäta. Begreppet delas oftast upp i två olika grupper, intern och extern validitet. Den 
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interna validiteten är viktig i kvantitativ studie då den syftar på resultatens tillförlitlighet och 

hållbarhet. Den externa validiteten rör resultatet för studiens generaliserbarhet (Bryman & 

Bell, 2013). I denna studie har det arbetats för att nå en hög validitet. För att stärka den interna 

validiteten har vi använt oss av tydliga definitioner av de valda måtten för att på så sätt 

säkerställa att formlerna mäter vad de har i avsikt att mäta. Den externa validiteten anses vara 

god om studiens resultat kan generaliseras och användas på andra branscher vid olika 

tidsperioder. Då denna studie bara undersöker en konjunkturnedgång kan den inte 

generaliseras till andra konjunkturnedgångar under andra tidsperioder. Den externa validiteten 

anses därför vara begränsad då sambanden med kapitalstrukturen endast kan generaliseras 

under den valda tidsperioden.  

 

3.6.2 Reliabilitet 
I en kvantitativ studie är reliabilitet ett annat viktigt begrepp. Reliabiliteten rör mätningens 

pålitlighet samt att mätningen är genomförd på rätt sätt. Den redogör för resultatets 

tillförlitlighet, att samma resultat skulle framkomma om studien genomförts igen (Bryman & 

Bell, 2013). Vi har precis som med validiteten arbetat för att nå en hög reliabilitet. För att 

stärka reliabiliteten hämtades datan från Retriever som anses vara en tillförlitlig databas vid 

hämtning av data bestående av årsredovisningar för svenska företag. Den hämtade datan 

granskades ett flertal gånger under studiens gång då mänskliga faktorer kan påverka processer 

som hämtning av sekundärdata. 
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4. Resultat 

 
I denna del redovisas resultatet från den insamlade sekundärdata. Först presenteras den 

deskriptiva statistiken och därefter kommer resultatet av den genomförda 

korrelationsanalysen samt ANOVA. I den sista delen i detta resultatavsnitt redovisas 

sambandet mellan variablerna genom flera regressionsanalyser. 

 
 

4.1 Deskriptiv statistik  
För att tydliggöra den insamlade data gjordes deskriptiv analys över studies valda variabler. 

Nedan är en sammanställning över samtliga valda variabler och tidsperioder.   

 

Tabell 3 - Deskriptiv statistik för samtliga variabler 2008–2015. 
2008–2015	 År	 LS	 KS	 LVS	 Storlek	 Ålder	 Lönsamhet	 Tillväxt	

	

M.	

2008–2009	

2010–2015	

2008–2015	

0,063125	

0,062384	

0,062570	

0,368413	

0,346532	

0,352003	

0,105604	

0,101242	

0,102333	

8,179395	

8,151353	

8,158364	

2,787550	

2,956981	

2,914617	

14,484993	

10,216071	

11,284002	

32,266986	

16,230205	

20,240715	

	

Std.	

2008–2009	

2010–2015	

2008–2015	

0,114019	

0,123968	

0,121548	

0,157536	

0,179420	

0,174451	

0,086821	

0,098042	

0,095372	

0,911616	

1,049628	

1,016877	

0,651220	

0,519366	

0,560049	

25,518374	

27,526894	

27,099533	

869,944860	

343,177287	

526,812825	

	

N	

2008–2009	

2010–2015	

2008–2015	

1526	

4578	

6104	

1526	

4578	

6104	

1526	

4578	

6104	

1526	

4578	

6104	

1526	

4578	

6104	

1526	

4578	

6104	

1526	

4578	

6104	

M. = Medelvärde, Std. = Standardavvikelse, N= Antal observationer. LS = Långfristiga 

skulder, KS = Kortfristiga skulder, LVS = Leverantörsskulder 
 

Tabell 3 omfattar den deskriptiva statistiken för alla variabler i årtal i form av olika mått som 

standardavvikelse, medelvärde och antal observationer (N) för samtliga variabler. Tabellen är 

sorterad på så sätt att de beroende variablerna kommer först och därefter de oberoende. Den 

första oberoende variabeln, storlek visar ett medelvärde på 8,179395 under krisen för sedan 

perioden efter visa ett minskat medelvärde på 8,151353. Storlekens standardavvikelse 

däremot ökade under återhämtningstiden efter krisen. Under finanskrisen var 

standardavvikelsen 0,911616 för att därefter höjas under åren 2010–2015 då värdet låg på 

1,049628. Variabeln ålder visade ett medelvärde på 2,787550 under krisen och ett värde på 

2,956981 efter. Dess standardavvikelse hade i skillnad från storleken minskat från 0,651220 

till 0,519366. De två resterande oberoende variablerna visar båda ett minskat medelvärde. 
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Lönsamhetens medelvärde gick från 14,484993 till 10,216071 mellan de två tidsperioderna 

och tillväxtens medelvärde gick från 32,266986 till 16,230205. Standardavvikelsen skiljde 

dessa emellan då lönsamhetens standardavvikelse ökade från 25,518374 till 27,526894 och 

tillväxtens standardavvikelse minskade från 869,944860 till 343,177287 under dessa år. 

Utifrån resultaten på de beroende variablerna går det att se att alla tre följer samma positiva 

och negativa intervall. Deras medelvärde har minskat efter finanskrisen medan deras 

standardavvikelse har ökat. 

 

4.2 Korrelationsanalys 
I följande tabell kan en bivariat korrelationstest mellan samtliga variabler i en matris avläsas. 

Den har till syfte att påvisa om ett samband existerar mellan de beroende och oberoende 

variablerna eller inte. Det som läses av i matrisen är korrelationen mellan två variabler, dess 

styrka och grad av signifikans. Korrelationskoefficienten har förkortningen “r” och 

signifikansen visas som p-värde. 

 

Tabell 4 - Bivariat korrelationstest mellan samtliga variabler. 

 
*Signifikansnivå: 5%, **=Signifikansnivå: 1%. Två stjärnor bredvid översta talet i rutorna 

ger en signifikans på 0.01 nivå (2-tailed). En stjärna innebär signifikans på 0,05 nivå (2-

tailed).  



 
 

 
 

30 

För att tolka korrelationsmatrisen uppmärksammas styrkan som visas i höjd med Pearson 

correlation. Korrelationskoefficient är ett värde nära 1 eller -1. Ett signifikans / p-värdet ska 

vara mindre än 0.05. När en korrelationskoefficient har ett värde som är positivt innebär det 

att variablerna reagerar positivt gentemot varandra. Ett negativt värde innebär att variablerna 

reagerar i motsatt riktning till varandra. En signifikansnivå under 0,05 är ett 

standardgränsvärde, den förklarar att om talet är under 0,05 kan det sambandet fastlås med 95 

% säkerhet att koefficienten inte är noll. Ett positivt samband innebär att variabler rör sig åt 

samma riktning. När den ena variabeln ökar med en enhet ökar den andra med givna antal 

enheter, vilket även går åt andra hållet. Ett värde som fungerar tvärtom är då korrelationen har 

ett negativt värde. Där rör sig variablerna i motsatt riktning till varandra vilket innebär att en 

ökning i en variabel ger en minskning i den andra och tvärtom.  

 

Utifrån datan går det att påvisa ett negativt samband med ett värde på -0,035 och ett 

signifikant samband på 1% nivå mellan storlek och LS. Ett linjärt samband påvisades mellan 

åldern på företag och LS som har både ett positivt samband med ett korrelationsvärde på 

0,065 och ett signifikant samband med ett signifikansvärde på 1%. Lönsamheten visade ett 

negativt korrelationsvärde på -0,088 med en signifikansnivå på 1%. Följaktligen kunde ett 

positivt och signifikant samband påvisas mellan tillväxt och LS med korrelationsvärde på 

0,001. Däremot är tillväxtens korrelation jämsides med krisdummy ensamt med att inte vara 

signifikant i sambandet gentemot LS. Tillväxt visar en positiv korrelationskoefficient på 0,001 

och signifikansvärde på 0,964. Krisdummy visar däremot ett negativt 

korrelationskoefficientvärde på -0,003 och signifikansnivå på 0,837. Vidare till den andra 

beroende variabeln kan här relationen, mellan storlek och KS, tydas ett positivt värde till 

skillnad från relationen till LS. Här visas ett korrelationsvärde på 0,141 med en 

signifikansnivå på 1%. Ålder visar likväl storlek på en motsatt riktning i korrelationsvärdet 

gentemot KS som det visat gentemot LS. Värdet hamnar på -0,133 med en signifikansnivå på 

1%. Lönsamhet visar dock ett liknande mönster mot KS som den visat gentemot LS. 

Sambandet är även här signifikant på 1% nivå med ett starkare negativt korrelationsvärde på -

0,092. Tillväxtens samband mot KS visar likaledes som mot LS ett positivt värde på 0,005. 

Däremot är det ett icke-signifikant samband mellan tillväxt och KS. En intressant observation 

är den markanta signifikansnivåskillnaden gällande dummyvariabeln. Den oberoende 

variabeln får här ett negativt värde samt signifikans med 1%- nivå på korrelationsvärde -0,054 

gentemot KS. Gällande sambanden till den tredje beroende variabeln leverantörsskulder kan i 

matrisen tydas en 1% signifikansnivå och det starkaste positiva sambandet till storleken på ett 
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värde av 0,227. Åldern visade likt sambandet med KS en signifikansnivå på 1% och ett 

negativt värde på -0,130 gentemot LVS. Ett signifikant negativt samband mellan lönsamhet 

och LVS visade det starkaste negativa korrelationkoefficientvärdet mellan lönsamhet och 

samtliga beroende variablerna på -0,128 gentemot LVS. Därtill visas ett mönster likt 

sambandet till både LS och KS. På samma sätt som relationen till de andra beroende 

variablerna påvisades även här ett icke signifikant samband mellan tillväxt och LVS med ett 

korrelationsvärde på 0,004 och signifikansnivå på 0,774. Krisdummy följer mönstret av ett 

negativt korrelationskoefficientvärde på -0,020 med en signifikansnivå på 0,122 som förklaras 

som icke-signifikant på samma sätt som relationen mot LS. 

 

4.3 Regressionsanalys 
Efter korrelationsanalysen framställts skapades regressionsanalyser utifrån den insamlade 

datan. Datan omfattade 6104 observationer då 763 företag observerats under åtta år. Med 

hjälp av de regressionsanalyser som ställts upp gick det att se om krisen hade påverkat 

företagens kapitalstruktur. För att ha möjlighet att se en skillnad mellan de två tidsperioderna 

framställdes ett flertals regressionsanalyser. Först framställdes en regressionsanalys för hela 

urvalet och alla variabler, även krisdummyn. Därefter sorterades urvalet efter tidsperiod och 

en regressionsanalys ställdes upp för varje period. Med hjälp av att framställa flera analyser 

gick det att se skillnaden mellan tidsperioderna och på så sätt ha möjlighet att besvara syftet 

med studien. Nedan redogörs de tre olika sammanställningarna av regressionsmodellerna. 

 

4.3.1 Regressionsanalys för hela urvalet – Dummyvariabel 
Till en början framställdes en regressionsanalys för hela tidsperioden på samtliga variabler, 

inklusive krisdummyn. Detta för att ta reda på om det visades en skillnad mellan de studerade 

tidsintervallen. Resultatet av detta kan läsas av i tabell 5 som följer nedan. 
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Tabell 5 - Regressionsanalyser för samtliga skuldsättningsgrader – Dummyvariabel (2008–

2015) 
	 	 LS	 	 	 KS	 	 	 LVS	 	

	 Koefficent	 S.f.	 t-stat	 Koefficent	 S.f.	 t-stat	 Koefficent	 S.f.	 t-stat	

Storlek	 -0,001	 0,546	 -0,603	 0,029	 0,000***	 13,306	 0,026	 0,000***	 22,118	

Ålder	 0,014	 0,000***	 4,901	 -0,042	 0,000***	 -10,745	 -0,024	 0,000***	 -11,434	

Lönsamhet	 0,000	 0,000***	 -7,618	 -0,001	 0,000***	 -8,936	 -0,001	 0,000***	 -12,941	

Tillväxt	 5,603	 0,848	 0,192	 2,342	 0,955	 0,057	 -6,476	 0,767	 -0,296	

Krisdummy	 -0,005	 0,154	 -1,427	 -0,017	 0,000***	 -3,407	 -0,002	 0,397	 -0,846	

Justerat	R²	 	 0,014	 	 	 0,053	 	 	 0,100	 	

F-statistic	 	 17,994***	 	 	 78,792***	 	 	 137,229***	 	

Durbin	Watson		 	 0,587	 	 	 0,650	 	 	 1,088	 	

VIF	 	 <1,042	 	 	 <1,042	 	 	 <1,042	 	

Observationer	 	 6104	 	 	 6104	 	 	 6104	 	

Sig. = Signifikans, *=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, 

***=Signifikansnivå: 1%. Långfristiga skulder (LS), Kortfristiga skulder (KS), 

Leverantörsskulder (TS). 

 

I regressionsanalysen kan många aspekter förtydligas genom tolkningar av modeller och 

variabler. Ett mått i analysen är justerat R² som förklarar hur stor andel av variationen i den 

beroende variabeln som kan förklaras av de utvalda oberoende variablerna. LS har ett justerat 

R²-värde på 0,014, ett p-värde för F-stat på en nivå av 1% signifikans. Detta kan förklaras 

med att 1,4% av den långfristiga skuldsättningsgradsvariationen kan tydliggöras av de 

samtliga oberoende variablerna. R²-värdet för den kortfristiga skuldsättningen hamnade på 

0,053 med ett p-värde för F-stat på 1% signifikans. Detta förklaras på liknande vis med att 5,3 

% av den kortfristiga skuldsättningsgradsvariationen kan tydliggöras av de samtliga 

oberoende variablerna. LVS har det högsta R²-värdet bland de beroende variablerna med 0,10 

där det framgår att en förklaringskraft föreligger hos de oberoende variablerna med 10 % i 

regressionen. I testerna visas även parametern för Durbin Watson-statistiken. För LS 

resulterades ett värde på 0,587 vilket går åt en mer positiv riktad autokorrelation vilket går 

ganska jämlikt med autokorrelationsvärdet för KS med 0,650. LVS har en mindre positiv 

autokorrelation med värde på 1,088. LVS närmar sig alltså något mer åt en icke funnen 

autokorrelation i provet av modellen. Med hjälp av regressionsanalysen kan det utredas om 

variablerna påverkas av varandra genom de oberoende variablernas samband med varandra. 

För att göra detta används Variance Inflation Factor (VIF). Resultatet från 

regressionsanalysen visar att alla kombinationer av variabler visade ett VIF-värde under 1,042 

vilket tyder på att multikollinearitet inte förekommer. Regressionsanalysen i tabell 5 
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insinuerar att byggbranschens kapitalstruktur påverkats av finanskrisen. Den oberoende 

variabeln, krisdummyn, visade gentemot långfristiga skulder ett koefficientvärde på -0,005 

med ett signifikansvärde på 0,154 vilket är ett värde över 0,05 som därav förespråkar att en 

signifikans inte råder gällande sambandet att finanskrisen bidragit till en reducering av LS 

inom byggbranschen. Liknande resultat visas för LVS där koefficientvärdet är -0,02 och har 

ett signifikantvärde på 0,397, vilket är högre än 0,05 och gör att sambandet inte tolkas som 

signifikant. Den kortsiktiga skuldsättningsgraden visade ett värde på -0,018 med en 

signifikansnivå på 0,053 detta innebär att det inte heller finns ett samband gentemot KS.    

Storleken på ett företag visar ett positivt signifikant samband till KS, vilket betyder att en 

ökning av företagsstorleken med ett steg leder till en ökning på 2,9 % av KS med en 

signifikansnivå på 0 %. Likt KS har storleken också ett positivt signifikant samband till LVS 

med en ökning på 2,6 % och signifikansnivå på 0 %. Åldersvariabeln i tabellen har ett 0 % 

signifikansvärde för alla skuldsättningsgrader och ett koefficientvärde på 0,014 gentemot LS, 

-0,042 gentemot KS och -0,024 gentemot LVS. För att tydliggöra detta, kan det förklaras med 

att, om ett företags ålder ökar med ett steg ökar andelen LS med 1,4 %. KS och LVS däremot 

minskar då företagets ålder ökar, med 4,2 % respektive 2,4 %. Lönsamheten har likt 

åldersvariabeln ett samband med signifikansvärde på 0 % gentemot alla skuldsättningsgrader. 

Däremot påvisas inte någon värdeändring i förhållande till LS. KS och LVS visade samma 

samband till lönsamhet, ett stegs ökning av lönsamheten minskar båda skuldsättningsgraderna 

med dryga - 0,1 %. Signifikansnivån för tillväxtvariabeln överstiger 0,05 med flertalet 

procentenheter och har fått ett högre koefficientvärde relativt till de andra variablerna och 

därmed beslutas att inte tolkas. Sambandet anses som icke tillförlitligt och utesluter därmed 

ett signifikant samband gentemot samtliga skuldsättningsgrader. 

 

4.3.2 Regressionsanalys: Skuldsättningsgrad 2008–2009 

Vidare i SPSS framställdes ytterligare två regressionsanalyser uppdelade efter år, en för åren 

under finanskrisen (2008–2009) och en för åren efter (2010–2015). Detta gjordes för att skapa 

en tydligare bild över hur både skuldsättningsvariablerna och de oberoende variablerna 

påverkats av finanskrisen. Nedan i tabell 6 presenteras sammanställningen för åren under 

finanskrisen.    
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Tabell 6 - Sammanställning för regressionsanalyser under krisperioden (2008–2009). 
  LS   KS   LVS  

 Koefficent S.f. t-stat Koefficent S.f. t-stat Koefficent S.f. t-stat 

Storlek 0,002 0,490 0,501 0,011 0,018** 2,378 0,022 0,000*** 8,863 

Ålder 0,016 0,001*** 3,691 -0,039 0,000*** -6,309 -0,020 0,000*** -6,102 

Lönsamhet 0,000 0,001*** -3,455 0,000 0,432 -0,785 0,000 0,001*** -3,283 

Tillväxt -7,963 0,811 -0,239 1,608 0,726 0,351 1,505 0,543 0,609 

Justerat R²  0,014   0,027   0,063  

F-statistic  5,557***   10,773***   26,849***  

Durbin 

Watson  

 1,168   1,205   1,465  

VIF  <1,060   <1,060   <1,060  

Observationer  6104   6104   6104  

Sig. = Signifikans, *=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, 

***=Signifikansnivå: 1%. Långfristiga skulder (LS), Kortfristiga skulder (KS), 

Leverantörsskulder (TS). 
 

LS fick ett värde på 0,012 vilket visar en något svag ökning på förklaringskraften jämfört med 

regressionsanalysen i tabell 5, LS med en nivå av 1 % signifikans utläst i p-värdet för F-stat. 

R²-värdet för KS visade ett värde på 0,027 med ett p-värde för F-stat på 1 % signifikans. LVS 

har även här det högsta R²-värdet bland de beroende variablerna med ett värde på 0,072 där 

det framgår att en förklaringskraft föreligger hos de oberoende variablerna med 7,2 % i 

regressionen med en nivå av 1 % signifikans. Durbin Watson-statistikens värden som 

redovisas i tabell 6 är för LS 1,178 och för KS 1,199 vilket tyder på att det inte existerar 

autokorrelation mellan variablerna. LVS visar ett högre värde, på 1,475, men detta tyder även 

det på att det inte råder någon autokorrelation. Alla värden under finanskrisen visade ett VIF-

värde under 1,053 vilket visar på att multikollinearitet inte heller förekommer. Den oberoende 

variabeln storlek visar ett icke-signifikant värde gentemot LS, däremot visas signifikanta 

värden gentemot KS och LVS. LS visar ett koefficientvärde på 0,002 och ett signifikansvärde 

på 0,490 vilket tydligt påvisar ett icke signifikant samband mellan ett företags storlek och LS. 

Storleksvariabeln visar däremot på ett koefficientvärde på 0,011 och signifikansnivå på 0,018 

% gentemot KS, vilket antyder att en ökning på ett företags storlek med ett steg ökar andelen 

KS med 1,1 %. Storlekens samband med LVS visar ett koefficientvärde på 0,022 och ett 

signifikansvärde på 0 %. Följaktligen ligger ett positivt signifikant samband mellan ett 

företags storlek och LVS. Ökar storleken med ett steg ökar procentandelen LVS med 2,2 %.  

Utifrån tabellen kan åldersvariabeln avläsas som den oberoende variabeln med störst samband 

till LS under finanskrisen. Med ett koefficientvärde på 0,016 och en signifikansnivå på 0,001 
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% antyder ett positivt signifikant samband. För att tydliggöra detta, om ett företags ålder ökar 

med ett steg ökar andelen LS med 1,6 %. I förhållande till KS visas ett negativt signifikant 

samband för åldersvariabeln, då koefficientvärdet visar på -0,039 med ett signifikansvärde på 

0 %.  Åldersvariabeln visar på ett negativt signifikant samband till LVS, med ett 

koefficientvärde på -0,020 och ett signifikansvärde på 0 %. Alltså resulterar en ökning av ett 

företags ålder med ett steg en reducering av LVS med 2 %, vilket är ungefär hälften så 

mycket som KS. Lönsamhetens samband gentemot skuldsättningsgraderna visade på ett 

koefficientvärde på 0. De skuldsättningsgrader som visade ett signifikant samband till 

lönsamhet var LS och LVS med signifikansvärde på 0,001 för vardera variabel. Samma gällde 

inte för KS där signifikansvärdet visade på 0,432, vilket antyder att det inte finns ett 

signifikant samband. På grund av att koefficientvärdet är 0 för samtliga skuldsättningsgrader 

går det inte att utföra en linjär regression. Det går inte heller att påvisa ett samband mellan 

skuldsättningsgraderna och lönsamheten. Tillväxtsvariabeln visar tydligt att det inte 

förekommer några signifikanta samband till någon av skuldsättningsgraderna. För LS visades 

ett koefficientvärde på -7,963 och ett signifikantvärde på 0,811. KS visar på ett 

koefficientvärde på 1,608 och ett signifikantvärde på 0,726. LVS visar på koefficientvärde på 

1,505 och signifikantvärde på 0,543.  

 

4.3.3 Regressionsanalys: Skuldsättningsgrad 2010–2015 

Under återhämtningstiden visar tabell 7 att förklaringskraften R² hamnar på samma nivå som 

LS i tabell 6 för regressionsanalysen för hela urvalet och en mindre nivå jämfört med 

regressionsanalysen tiden under finanskrisen. KS har visat ett dubbelt så högt justerat R²-

värde som för under finanskrisen och LVS har visat ett mycket lägre värde under 

återhämtningstiden jämfört med under finanskrisen. 
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Tabell 7 - Sammanställning för regressionsanalyser efter krisperioden (2010–2015). 
	 	 LS	 	 	 KS	 	 	 LVS	 	

	 Koefficent	 S.f.	 t-stat	 Koefficent	 S.f.	 t-stat	 Koefficent	 S.f.	 t-stat	

Storlek	 -0,002	 0,287	 -1,065	 0,034	 0,000***	 13,449	 0,027	 0,007***	 20,271	

Ålder	 0,012	 0,000***	 3,548	 -0,042	 0,000***	 -8,324	 -0,025	 0,000***	 -9,455	

Lönsamhet	 0,000	 0,000***	 -6,908	 -0,001	 0,000***	 -10,240	 -0,001	 0,000***	 -13,878	

Tillväxt	 3,839	 0,000***	 0,725	 -3,712	 0,621	 -0,279	 -5,344	 0,177	 -1,053	

Justerat	R²	 	 0,011	 	 	 0,112	 	 	 0,120	 	

F-statistic	 	 16,965***	 	 	 145,358***	 	 	 152,123***	 	

Durbin	Watson		 	 0,644	 	 	 1,110	 	 	 1,098	 	

VIF	 	 <1,038	 	 	 <1,038	 	 	 <1,038	 	

Observationer	 	 6104	 	 	 6104	 	 	 6104	 	

Sig. = Signifikans, *=Signifikansnivå: 10% nivå, **=Signifikansnivå: 5%, 

***=Signifikansnivå: 1%. Långfristiga skulder (LS), Kortfristiga skulder (KS), 

Leverantörsskulder (TS). 

 

Under tidsperioden har LS ett justerat R²-värde på 0,011, ett p-värde för F-stat på en nivå av 

1% signifikans. R²-värdet för KS visar på 0,065 med ett p-värde för F-stat på 1% signifikans. 

LVS har jämförelsevis mycket lägre värde efter finanskrisen jämfört med tiden under 

finanskrisen. I denna tidsperiod visar LVS ett justerat R²-värde på 0,12 där det framgår att en 

förklaringskraft föreligger hos de oberoende variablerna med 12 % i regressionen med ett p-

värde för F-stat på en nivå av 1 % signifikans. Durbin Watson-statistikens värden som 

redovisas i tabell 7 är för LS 0,0657 och för KS 0,709 vilket tyder på att det existerar 

autokorrelation mellan variablerna. LVS visar ett värde på 1,098 vilket tyder på att det inte 

råder någon autokorrelation. Alla värden under finanskrisen visade ett VIF-värde under 1,038 

vilket visar på att multikollinearitet inte förekommer. Storleken har ett negativt 

koefficientvärde på -0,002 och signifikansvärde på 0,287 gentemot LS. Därmed har storleken 

ett negativt icke signifikant samband med LS. Storleken har däremot ett positivt signifikant 

samband för både KS och LVS. Koefficientvärdet mellan storlek och KS är 0,034 med 0 % 

signifikansvärde och koefficientvärdet mellan storlek och LVS är 0,027 med en 

signifikansnivå på 0,007 vilket hamnar under vår signifikansgräns på högst 0,05. Det innebär 

att om företagsstorleken ökar med ett steg ökar andelen KS med 3,4 % och LVS med 2,7%. 

Åldersvariabeln visar på ett liknande mönster gällande sambandet till KS och LVS som under 

finanskrisen. Det som skiljer sig hos värdena är ökningar och minskningar av 

sambandsstyrkan under återhämtningsperioden jämfört med under finanskrisen. KS visar ett 

koefficientvärde på -0,042 och en signifikansnivå på 0 % och LVS ett koefficientvärde på -

0,025 med signifikansvärde på 0 %. Sambandet mellan åldern på ett företag och LS visar ett 
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positivt koefficientvärde på 0,012 samt en signifikansnivå på 0 %. Detta innebär att ökning 

med ett steg av företagsåldern ger en ökning av LS med 1,2 %. Lönsamhetsvariabeln visar likt 

åldersvariabeln ett signifikant samband på 0 % för samtliga skuldsättningsgrader. Dock visar 

endast KS och LVS ett negativt koefficientvärde på -0,001 medan LS inte visar något 

samband. Tillväxten visar ett positivt signifikant samband gentemot LS som visar ett 

koefficientvärde på 3,839. Det finns dock inget signifikant samband mellan tillväxten och KS 

samt LVS. KS visar ett koefficientvärde på -3,712 samt ett signifikansvärde på 0,621, LVS 

visare ett koefficientvärde på -5,334 samt ett signifikansvärde på 0,177.  
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5. Analys  

 
I analysdelen i denna studie analyseras resultaten som presenterades i studiens fjärde kapitel 

kopplat till de teorier och den tidigare forskningen inom ämnet som tagits upp tidigare i 

studien.  

 

 

5.1 Kapitalstruktur 
Det grundläggande syftet med denna studie var att studera om företag inom 

byggnadsbranschen i Sveriges kapitalstruktur påverkades av finanskrisen genom att studera 

tidsperioden under och efter krisen. För att kunna besvara detta utfördes ett flertal tester och 

analyser. I studien delades skuldsättningsgraden upp i tre delar, långfristiga-, kortfristiga och 

leverantörsskulder för att på så sätt undersöka hur varje skuldsättningsgrad påverkades. Med 

hjälp av de tester och regressionsanalyser som utförts har det påvisats att kapitalstrukturen 

skiljer sig mellan de två tidsperioderna. Med dummyvariabeln var syftet att utforska krisens 

påverkan på kapitalstrukturen i helhet. Resultatet från regressionsanalysen visar på ett 

negativt koefficientvärde för samtliga skuldsättningsgrader. Resultatet gentemot LS och LVS 

visar ett icke-signifikant värde över 0,05. Det som däremot visade ett signifikant samband var 

det negativa sambandet mellan dummyvariabeln och KS med ett koefficientvärde på -0,017 

och signifikans på 0 %. Detta innebär att krisen gett en signifikant effekt på reduceringen av 

andelen KS med -1,7 %. Fosberg (2012) anger att en anledning till det negativa sambandet i 

resultatet beror på tillgängligheten av externa finansieringsalternativ. Även Elmèr et al. (2012) 

klargör för problematiken för företag att få lån under finanskrisen och återhämtningsperioden. 

Den deskriptiva statistiken visar snarlikt mönster för samtliga genomsnittliga 

skuldsättningsgrader. Den genomsnittliga långfristiga skuldsättningen under finanskrisen på 

6,31 % reducerades delvis under återhämtningstiden då det visades en reducering på 0,08 

procentenheter. Detta mönster är likt de mönster som även den kortfristiga 

skuldsättningsgraden visar. KS gav den största reduceringen med den högsta genomsnittliga 

skuldsättningsandelen på -2,19 % under återhämtningsperioden, medan LVS minskade med 

endast -0,44 %. Resultatet påvisar att företag inom byggbranschen använde sig av mindre 

externt kapital över tiden. Istället använde de sig av interna medel vilket kan kopplas till 

Pecking order-teorin. Kapitalstrukturen påverkades mestadels gentemot KS då dessa gav den 

största reduceringen till följd av finanskrisen. Resultatet kan kopplas till den undersökningen 
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som Proenca et al. (2014) utförde. Den påvisade liknande resultat, en reducering av 

skuldsättningsgraderna inom de portugisiska företagen där främst KS förändrades mest. Att 

skuldsättningen reducerats som en följd av finanskrisen kan härledas från kreditinstitutens 

återhållsamhet under perioden. Detta försvårade situationen för SMF att hitta externa 

finansieringsalternativ. Michaels et al. (1999) förklarar att SMF bedöms som relativt mer 

instabila jämfört med större företag vilket kan vara ytterligare en anledning till svårigheten för 

dem att få lån. Dessa faktorer tillsammans med finansieringsbegränsningar kan stå till svars 

för de resultat kring finanskrisens påverkan på skuldsättningsgraderna. Utifrån dessa resultat 

kan följande hypoteser bekräftas och förkastas: 

 

H1a: Det finns inte ett samband mellan ett företags kapitalstruktur mellan tidsperioderna 

under- och efter finanskrisen. - Förkastas 

H1b: Det finns ett samband mellan ett företags kapitalstruktur mellan tidsperioderna under- 

och efter finanskrisen. – Bekräftas 

 

5.2 Storlek 
Företagstorleken visar både positiva och negativa samband till skuldsättningsgraderna i 

regressionsanalyserna, med och utan signifikans. De icke signifikanta sambanden faller 

gentemot LS. Regressionsanalysen med dummyvariabeln samt den mellan 2010-2015 visar ett 

negativt samband till LS. Däremot visas ett positivt samband LS under finanskrisen. 

Resterande samband i regressionsanalyserna visar att alla värden är positivt signifikanta 

mellan storlek och skuldsättningsgraderna KS och LVS. Regressionsanalysen som gäller för 

perioden under finanskrisen mellan storlek och LS visade på ett positivt men icke signifikant 

samband. Negativa och icke signifikanta värden visades i regressionsanalyserna med 

dummyvariabeln och för den efter finanskrisen. Då sambandet inte är signifikant gällande LS 

förkastas hypotes H2a. Hypotes H2b förkastas eftersom resultaten visar ett positivt signifikant 

samband gentemot KS. Akdal (2010) och Song (2005) har i sina studier funnit samma resultat 

som denna studie visar, ett positivt samband till KS som båda hänvisar till Trade-off teorin 

samt Pecking order-teorin. Även hypotes H2c förkastas då samtliga regressionsanalyser visar 

ett signifikant men positivt samband gentemot LVS och följer därmed inte Alphonse et. Al. 

(2016); Delannay & Weill (2004); Garcia-Teruel & Martinez – Solano (2010) negativa 

samband relaterat till Pecking order-teorin. Utifrån resultatet är det möjligt att se en ökning av 

långfristiga skulder på 2,3 procentenheter under tidsperioden efter finanskrisen gentemot tiden 

under finanskrisen. Även LVS ökar efter finanskrisen, men i en lägre grad. Resultatet antyder 
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att större företag prioriterar KS och LVS framför LS under finanskrisen och desto tydligare 

blir sambandet efter krisen då skillnaden ökar ytterligare. En förklaring till den fortsatta 

ökningen i skillnad mellan KS och LVS gentemot LS även efter finanskrisen kan vara den 

fortsatta återhållsamheten från kreditinstituten gentemot SMF. 

 

5.3 Ålder 

Åldersvariabeln visar både positiva och negativa samband till skuldsättningsgraderna i 

regressionsanalyserna. Alla resultat gav signifikanta samband. Resultatet visar på att det 

förekommer skillnader mellan de tre skuldsättningsgraderna. Resultatet pekar på att företag 

med en högre företagsålder inte använder sig av KS och LVS i samma utsträckning utan 

istället väljer att använda sig av LS både under och efter finanskrisen. Företagens ålder visar 

ett negativt samband med KS och LVS medan sambandet mellan åldern och LS visade sig 

vara positivt. Då samtliga värden förknippade till åldern är signifikanta leder det till att endast 

hypotes H3b kan bekräftas. Tidigare studier som noterat detta negativa samband mellan ett 

företags ålder och dess skuldsättning stöds av Pecking order-teorin (Öhman & Yazdanfar, 

2017; Berger & Udell, 1998; Mac En Bhaird & Lucey, 2010). Skillnaderna mellan 

regressionsanalyserna för tiden under och efter finanskrisen visar ålder gentemot LS på ett 

positivt signifikant värde för båda perioderna. Det som därtill kan läsas av är ett signifikant 

positivt och men försvagat samband på 0,3 procentenheter under återhämtningsperioden. I och 

med det positiva sambandet kan hypotes H3a förkastas. Hypotes H3b bekräftas genom att 

resultatet påvisar ett negativt signifikant samband mellan ålder och KS.  Vilket 

överensstämmer med resultatet från den tidigare studien av Yazdanfar & Ödlund (2010) om 

att det råder ett negativt samband mellan ålder och KS. Här bekräftas även funktionen av 

Pecking order-teorin om att intern finansiering är att föredra framför extern finansiering. 

Samma typ av relationsmönster tydliggörs i tabellen gentemot LVS, som för KS. Åldern har 

här ett starkare negativt samband gentemot LVS där ökningen mellan tidsperioderna visar på 

minskning med 5 procentenheter. Följderna av det negativa sambandet blir att hypotes H3c 

förkastas. Sammanfattningsvis visar resultatet att andelen LS inom byggbranschen ökar under 

återhämtningsperioden och att det motsatta sker för KS och LVS där det negativa sambandet 

ökar. Detta kan beskrivas med att under återhämtningsperioden väljer äldre företag att 

investera i LS och väljer bort större delar av KS och LVS. Förekomsten av att ålder har ett 

negativt samband gentemot KS är förenligt med resultatet som Mac En Bhaird och Lucey 

(2014) kommer fram till. Resultatet är även förenligt med tidigare empiriska studier som 
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Berger & Udell (1998) och Mac En Bhaird & Lucey (2010) gjort. Det Yazdanfar & Öhman 

(2017) fann i sin studie var att branschanslutning är en signifikant betydande och förklarande 

variabel. Effekten av ålder på LS och KS är instabilt och skiftande och beror i stor 

utsträckning på branschanslutning vilket kan vara en avgörande faktor till resultatet. Detta kan 

betyda att äldre företag som klarat sig igenom finanskrisen och vill fortsätta vara verksamma 

kan ha genererat en högre trovärdighet att kvarleva och återuppbygga sin verksamhet. Detta 

visas genom att äldre företag under återhämtningsperioden få ta del utav finansiella medel 

från banker och lättare kunna ta del av LS istället för att behöva förlita sig till KS och LVS.  

 

5.4 Lönsamhet  
Koefficienten för lönsamhet och LS visar i samtliga regressionsanalyser inget värde samtidigt 

som de alla tre visar en signifikans under 0,05. Därmed förkastas hypotes H4a med tanke på 

att det inte föreligger ett negativt samband gentemot LS.  Resultatet stämmer då inte överens 

med resultaten från de tidigare studierna som hypotesen härletts från (Öhman & Yazdanfar 

(2017); Proenca et. Al. (2014); Harrison & Widjaja (2014); Ferrarini et. Al. (2017); Akdal 

(2010)). Hypotes H4b förkastas då resultatet för sambandet mellan lönsamheten gentemot KS 

under finanskrisen visar negativt men inte signifikant samband. Hypotes H4c är den enda 

hypotes som kan bekräftas av alla regressionsanalyserna. Lönsamhet har under samtliga 

regressionsanalyser ett signifikant negativt samband gentemot LVS.  Studien följer liknande 

resultat som föregående författare varav hypotesen härletts från (Vaida, (2011); Ive & Murray 

(2013); Delannay & Weill (2004); Garcia-Teruel & Martinez-Solano (2010); Niskanen 

(2006)). Lönsamma företag tenderar att i andra hand använda sig av extern finansiering om 

internt kapital är tillgängligt, detta kan här bekräftas gällande KS och LVS. Grunden om en 

gradvis finansieringsmetod som finns i den informationsasymmetri som Pecking order-teorin 

hänvisar till kan implementeras i byggbranschens företagsspecifika variabel som lönsamhet 

(Myers, 1984). När högre vinster genereras i ett företag för att följaktligen öka dess lönsamhet 

kan det därefter återanvändas genom intern investering för vidare affärer inom företaget. 

Detta kan ge ett lägre behov av externa skulder vilket kan förklara det negativa sambandet 

mellan högre lönsamhet och lägre efterfrågan av KS och LVS. Resultatet talar för att Pecking 

order-teorin stämmer likt de tidigare studierna som funnit samma samband (Öhman & 

Yazdanfar (2017); Proenca et. Al. (2014); Harrison & Widjaja (2014); Ferrarini et. Al. (2017); 

Akdal (2010)). Att KS och LVS ökar istället för LS kan förklaras med att företagen föredrar 

interna medel framför externa medel under återhämtningsperioden. 
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5.5 Tillväxt  
Tillväxten i denna studie har inte visat några signifikanta samband i de två 

regressionsanalyserna med dummyvariabeln och under finanskrisen. Däremot visades ett 

positivt signifikant samband under återhämtningsperioden mellan tillväxt och LS. För att ett 

företag ska kunna besitta en hög tillväxt förekommer vanligtvis en hög skuldsättning för att 

därefter kunna generera verksamheten en högre tillväxt. Således bör därmed ett positivt 

samband mellan skuldsättning och tillväxt existera vilket förespråkas enligt Pecking order-

teorin. I några av de tidigare studierna har detta bekräftats genom ett påvisat positivt samband 

mellan tillväxt och LS samt KS (Proenca et al. (2014); Öhman & Yazdanfar (2017). Det 

förväntades ett positivt samband mellan tillväxt och LS vilket förespråkas enligt Pecking 

order-teorin och i tidigare studier (Proenca et al. (2014); Öhman & Yazdanfar (2017). I denna 

studie har det endast påvisats ett positivt samband mellan tillväxt och LS under en tidsperiod. 

Eftersom ett signifikant positivt samband inte kunde påvisas i resultatet för samtliga 

tidsperioder förkastas samtliga uppställda hypoteser. Sambandet mellan tillväxt och KS har 

visat på en övergång från ett positivt koefficientvärde för under finanskrisen till ett negativt 

värde under återhämtningsperioden. Den har inte visat några signifikanta samband och därför 

kan inte heller sambandet bekräftas. Därmed förkastas hypotes H5b. Resultatet för den sista 

hypotesen visar ett icke-signifikant negativt samband under krisen med en senare ökning på 

koefficientvärdet till ett positivt icke-signifikant samband under återhämtningsperioden. Utan 

ett signifikant samband kan hypotesen varken förkastas eller bekräftas. Sammanfattnings ges 

stöd för Pecking order-teorins antagande om det positiva sambandet mellan tillväxt och 

skuldsättning då ett signifikant samband visades gentemot LS under återhämtningsperioden. 

Med företag som växer räknas även med behovet av att behöva finansiera sin tillväxt och det 

kan behövas under en återhämtningsperiod genom externt kapital och med externa medel. 

Som enligt teorin kan det 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). 
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6. Avslutning  
 

I det sista kapitlet i denna studie diskuteras författarnas egna tankar och spekulationer kring 

resultatet av studien. Som avslutande del tas några förslag till framtida forskning upp.  

 
 

6.1 Slutsats  
Denna studies syfte var att utforska om kapitalstrukturen hos SMF inom byggnadsbranschen 

påverkades av finanskrisen 2008 samt återhämtningsperioden år 2010–2015. Vidare skulle 

studien undersöka sambandet mellan makrovariabeln och SMF för byggnadsbranschen.  

Resultaten av dessa analyser visade på att kapitalstrukturen hos företagen inom 

byggnadsbranschen skiljde sig mellan krisperioden och återhämtningsperioden. Studien 

visade att andelen genomsnittlig skuldsättningsgrad var högre under konjunkturnedgången 

jämfört med tiden efter. Undersökningen visade även att till följd av finanskrisen följde en 

reducering på alla skuldsättningsgrader under återhämtningsperioden. KS resulterade i den 

största reduceringen med den högsta genomsnittliga skuldsättningsandelen på -2,19 % under 

återhämtningsperioden. På en övergripande nivå indikerade statistik från tidigare studier på att 

den genomsnittliga skuldsättningsgraden gav antydan över att företagen bygger relativt mer 

på intern än extern finansiering vilket påvisar ett liknande resultat i denna undersökning för 

bolagen i byggnadsbranschen. Övriga resultat från tidigare studier visade att företagen 

föredrar KS framför LS. Resultatet i denna studie bekräftar att KS prioriterades framför LS 

under återhämtningsperioden, däremot visades motsatsen under finanskrisen. En tidigare 

studie med ett motstridande resultat till denna studie fann att efter den globala finanskrisen 

2008 främjades en högre skuldsättningsgrad vilket är det motsatta från vad denna studie 

resulterat i. Resultaten i denna studie divergerar från en ytterligare undersökning som visade 

att krisen hade en positiv effekt på företagens skuldsättningsgrad som därefter minskade deras 

skuldsättningar under hela studieperioden, vilket å andra sidan överensstämmer med denna 

studie av att en förminskning av andelen skuldsättning under återhämtningstiden syntes. Det 

som kan tas i beaktande är att denna undersökning är begränsad till SMF inom byggbranschen 

samt att det endast är undersökt under en specifik konjunkturnedgång med tillhörande 

återhämtningsperiod där årens tidsintervall skulle kunna förkortas och förlängas beroende på 

vilken bransch som undersöks. Det som kunde upptäckas var den reducering som visades för 

samtliga genomsnittliga skuldsättningsgraden från finanskrisens period fram till 
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återhämtningsperioden. 

 

6.2 Framtida forskning 
Då denna studie enbart omfattar en liten del av forskningsområdets stora bredd finns många 

möjligheter till fortsatt forskning inom ämnet. Det val vi gjorde att inrikta oss på finanskrisens 

påverkan på SMF inom just byggnadsbranschen skulle kunna gå att utveckla genom att 

studera andra specifika branscher på samma sätt. Möjligheten skulle då finnas att jämföra de 

olika branschernas påverkan av en och samma konjunkturnedgång för att på så sätt kunna se 

vilken bransch som drabbades mest av finanskrisen. För att utveckla just forskningen inom 

den utvalda branschen skulle det vara intressant att studera samma företag under en längre 

tidsperiod som inkluderar flera konjunkturnedgångar. Det för att studera om kapitalstrukturen 

visar samma resultat vid andra konjunkturnedgångar som vid den utvalda tidsperioden, 

finanskrisen 2008–2009. 
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