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     Abstract 

The choice of capital structure is one of the most complicated and well-studied areas of 

research in finance. Since Modigliani and Miller’s contribution on capital structure a large 

number of studies has been carried out on the subject, but today, more than 50 years later, 

scientists are still not unanimous when it comes to a firm's choice of financing. 

The purpose of this study is to use theoretical approaches and previous research related to 

capital structure to show if the three selected firm characteristics explain the capital structure of 

small unlisted Swedish firms. The theories that are tested are primarily Pecking-order theory 

and the Trade-off theory. A quantitative approach has been used in our thesis where six 

hypotheses are formed according to the theoretical approaches. The thesis has a positivistic 

research philosophy and a deductive approach. 

The analysis is based on both simple and multiple regression analyzes that were calculated 

from the material obtained in the annual reports of the 220 selected firms. All of the selected 

firms were randomly chosen from a list of small businesses that are not listed on any exchange 

list. The results indicate that the theoretical approaches developed to describe the choice of 

capital structure of large firms do not explain the same for Swedish small businesses. However, 

there are relationships that support the theoretical approaches and hypotheses, but the 

coefficient of determination for the explanatory firm characteristics related to small firms 

leverage indicate that the correlation is weak. The study provides a snapshot of the relationship 

between leverage and the selected explanatory firm characteristics: asset structure, profitability 

and growth, based on firms´ annual reports for the year 2011.  

In the future there is room for further studies on capital structure to do a longitudinal study to 

be able to see if any connection between firm characteristics and debt can be read over time. 

Furthermore, even industry- and country specific characteristics can be studied in further 

research to better explain the capital structure of small Swedish firms. 

 

Keywords: Capital structure, cost of capital, Pecking-order theory, Trade-off theory, 

leverage, profitability, growth and tangibility. 
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Sammanfattning 

Valet av kapitalstruktur är ett av de mest komplicerade och väl studerade forskningsområdena 

inom finansiering. Sedan Modigliani och Millers bidrag kring kapitalstruktur har ett stort antal 

studier inriktade på ämnet genomförts men än idag, mer än 50 år senare, är forskare fortfarande 

inte eniga avseende företagens val av finansiering.  

Syftet med denna studie är att utifrån teoretiska ansatser och tidigare forskning som rör 

kapitalstruktur, visa om de tre valda finansiella företagsegenskaperna förklarar 

kapitalstrukturen i små onoterade svenska företag. De teoretiska ansatser som testas är främst 

pecking-order och trade-off. En kvantitativ ansats har använts i uppsatsen där sex hypoteser 

bildats utifrån de teoretiska ansatserna. Uppsatsen är av positivistisk karaktär och har en 

deduktiv ansats. 

Analysen baseras på både enkla och multipla regressionsanalyser av nyckeltal som beräknades 

från material som hämtats i årsredovisningar från de 220 utvalda företagen. Samtliga av de 

utvalda företagen slumpades fram från en lista över små företag som ej är registrerade på någon 

börslista. Resultaten indikerar att de teoretiska ansatserna som utformats för att förklara 

kapitalstrukturen i stora företag inte förklarar densamma för svenska små företag. Det finns 

samband som stödjer de teoretiska ansatserna och hypoteserna men förklaringsgraderna för de 

finansiella företagsegenskaperna i relation till skuldsättningen i företagen påvisar att 

sambanden är svaga.  

Studien ger en ögonblicksbild av hur sambandet ser ut mellan skuldsättning och de förklarande 

finansiella företagsegenskaperna: tillgångsstruktur, lönsamhet och tillväxt, utifrån företagens 

årsredovisningar för 2011. Utrymme finns för fortsatta studier att göra en longitudinell studie 

för att se om samband kan avläsas över tiden. Vidare kan även bransch- och landspecifika 

egenskaper studeras i framtida forskning för att bättre kunna förklara svenska småföretags 

kapitalstruktur. 

 

Nyckelord: Kapitalstruktur, kapitalkostnad, Pecking-order, Trade-off, Skuldsättning, Value 

maximization, små företag, lönsamhet, tillväxt och tillgångsstruktur. 
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Förord 

Vårt starka intresse för Corporate Finance samt framför allt vårt intresse kring småföretags 

finansiering sammanförde oss och fick oss att tillsammans skriva denna uppsats. Uppsatsens 

ämne berör de finansiella företagsegenskaper som anses förklara småföretags kapitalstruktur.

    

Arbetet med denna uppsats har varit lärorikt, inspirerande och utmanande. Under resans gång 

har vi lärt oss mycket om småföretagens val av kapitalstruktur och hur de utvalda finansiella 

företagsegenskaperna är relaterade till deras skuldsättning.  

Vi vill tacka vår handledare Emil Numminen för stort engagemang, insiktsfulla råd och 

konstruktiv kritik under arbetets gång. Vidare vill även rikta ett stort tack till Annika Fjelkner 

som kritiskt granskat uppsatsen. 

Vi vill sist men inte minst tacka våra familjer och vänner för deras stöd under hela uppsatstiden. 

Tack! 

Kristianstad, juni 2013 

 

 

_______________________             ________________________                   
Donjeta Berisha                    Johanna Nordenberg 
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1 Inledning  
I detta kapitel introduceras läsaren till bakgrunden av ämnet och den problematisering som 

finns inom området. Vidare presenteras forskningsfrågan, syftet med uppsatsen tas upp och 

slutligen förklaras uppsatsens avgränsningar.  

 

1.1 Bakgrund 
En av de mest huvudsakliga frågorna inom finansiell ekonomi är hur ett företag ska finansiera 

verksamheten. Företag kan välja att finansiera sin verksamhet antingen internt med sparade 

vinster eller externt med skuld- och ägarkapital. Fördelningen mellan dessa är det som utgör 

företagets kapitalstruktur. 

Valet av kapitalstruktur är ett av de mest komplicerade och väl studerade forskningsområdena 

inom finansiering. Sedan Modigliani och Millers (1958) bidrag kring kapitalstruktur har ett 

stort antal studier inriktade på ämnet genomförts men än idag, mer än 50 år senare, är forskare 

fortfarande inte eniga avseende företagens val av finansiering. Enligt Myers (2001) finns ingen 

generell teori som kan användas för att förklara företags val av kapitalstruktur. Myers gjorde 

1984 följande uttalande: “How do firms choose their capital structure?” med svaret: “We don't 

know.” (s. 575). 

Småföretagens val vid finansiering består av valet mellan kvarhållna vinstmedel, ägarkapital 

och skuldkapital i form av kort- och långfristiga lån. Enligt flera studier har små företag överlag 

högre kortsiktig belåningsgrad än stora företag (Degryse, et al. 2010; Hall, et al., 2004). 

Slutsatsen är att små företag finansieras med stora delar av interna medel och när dessa är slut 

så vänder sig företaget i första hand till kortsiktig skuld (García-Teruel & Martínez-Solano, 

2007; La Rocca, et al., 2009). 

Små onoterade företag har jämfört med stora noterade företag inte tillgång till de offentliga 

kapitalmarknaderna, vilket innebär att småföretagen blir begränsade vad gäller valet av 

kapitalstruktur samt att företagens möjlighet att växa och utvecklas påverkas (Hall, Hutchinson 

& Michaelas, 2004). Små företag bestämmer normalt bara från vilka banker de ska låna och 

möter, till skillnad från stora företag, inte andra komplicerande frågor om huruvida man ska 

välja mellan aktieägartillskott och skuldkapital eller vilken typ av värdepapper som ska 

emitteras för att finansiera verksamheten (Degryse, Goeij & Kappert, 2010).  
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Små företag har dock mer problem med informations-asymmetri då många långivare är ovilliga 

att låna ut till små företag på grund av att de saknar relevant information om de lånesökande 

företagen (Beck, Demirgüc-Kunt & Maksimovic, 2005). 

1.2 Problematisering 
Myers (2003) för en diskussion om att det finns användbara teorier om kapitalstruktur, men att 

en del finansiella företagsegenskaper i dessa teorier är betydliga för vissa företag eller i vissa 

sammanhang men är helt obetydliga i andra. Det har gjorts flera studier kring vilka finansiella 

företagsegenskaper som påverkar förhållandet mellan företags ägarkapital och skulder, men 

ingen av dessa har resulterat i en generell teori som kan tillämpas på alla typer av företag 

(Frank & Goyal, 2009; Harris & Raviv, 1991; Rajan & Zingales, 1995). 

Diskussionen om företags kapitalstruktur blir än mer relevant om fokus ligger på små företag 

då dessa utgör ett relativt outforskat område (Goyal, Nova & Zanetti, 2011), jämfört med den 

klassiska forskningstendensen att endast analysera stora börsnoterade företag (Bancel, et al., 

2004; Booth, et al., 2001; Chen, 2004; Frank & Goyal 2009; Ozkan, 2001). Som Zingales 

(2000) påpekade: "Den empiriska tonvikten på stora företag har fått oss att ignorera (eller 

studera mindre än nödvändigt) resten av universum, dvs. de unga och små företagen." (s.1629). 

Man bör ha i åtanke att små företag är de företag som dominerar i majoriteten av utvecklade 

ekonomier (a.a.). 

De finansiella företagsegenskaper som tidigare visat sig vara mest förekommande för just små 

företag är lönsamhet, tillgångsstruktur samt tillväxt utifrån de studier som baseras på forskning 

utförd i länder som t.ex. Australien, Storbritannien och Holland (Cassar & Holmes 2003; 

Degryse, et al., 2010; Watson & Wilson 2002). 

Hall, Hutchinson och Michaelas (2004) har studerat små och medelstora företags finansiering i 

flera europeiska länder och konstaterade att det finns variation mellan länder i vilka de 

förklarande finansiella företagsegenskaperna är och hur kapitalstrukturen ser ut för små och 

medelstora företag. De påpekar att dessa skillnader kan bero på nationalekonomiska, sociala 

eller kulturella skillnader länderna emellan. 

Då det finns få studier gjorda på små företag i Sverige och att det ännu inte finns en generell 

bild över vilka finansiella företagsegenskaper som påverkar företagens kapitalstruktur samt att 

tidigare nämnda studier påvisar att det finns variation mellan länder lägger vi fokus på just små 

företag i Sverige. 
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I enlighet med det som står på Företagarna ”Småföretagens draglok i 20 år” (2012) har 

småföretagen under de senaste årtiondena skapat tillväxt och sysselsättning i Sverige. Bara 

under de senaste två decennierna har nio av tio nya jobb skapats i de små företagen. De har 

alltså stor betydelse för den svenska ekonomin. 

1.3 Forskningsfråga 
Förklarar finansiella företagsegenskaper kapitalstrukturen i små svenska företag? 

1.4 Syftesformulering 
Syftet med denna studie är att utifrån teoretiska ansatser och tidigare forskning som rör 

kapitalstruktur, visa om de valda finansiella företagsegenskaperna förklarar kapitalstrukturen i 

svenska små företag. Då finansiella företagsegenskaper som tillgångsstruktur, lönsamhet och 

tillväxt i flera tidigare studier visat sig vara viktiga influenser på små företags kapitalstruktur 

(Cassar & Holmes, 2003) och att det tidigare påvisats att det finns variation mellan länder (Hall, 

et al., 2004) kommer vi lägga fokus på dessa finansiella företagsegenskaper i små svenska 

företag. 

1.5 Avgränsning 
Uppsatsen kommer att begränsas genom att vi endast fokuserar på små företag i Sverige och 

därför kommer undersökningen inte att vara relevant för stora företag. Genom ett slumpmässigt 

urval väljs 220 onoterade svenska småföretag ut för att studeras närmare. En analys av 

finansiella egenskaper som förklarar de svenska småföretagens kapitalstruktur med fokus på de 

påverkande finansiella företagsegenskaperna. I denna studie begränsar vi oss till de tre 

finansiella företagsegenskaper som visat vara mest förekommande i flera tidigare studier. Dessa 

är som tidigare nämnt tillgångsstruktur, lönsamhet samt tillväxt (Frank & Goyal, 2009). 
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1.6 Disposition 
 

 

 

 
 
 
  

I	  kapitel	  5	  presenteras	  uppsatsens	  forskningsfråga,	  slutsatser	  presenteras	  och	  
en	  diskussion	  förs	  kring	  resultatet.	  Kapitlet	  avslutas	  med	  förslag	  till	  vidare	  

forskning.	  

I	  kapitel	  4	  redovisas	  och	  analyseras	  utfallet	  från	  de	  enkla	  linjära	  
regressionsanalyserna,	  de	  multipla	  linjära	  regressionsanalyserna	  samt	  att	  
hypoteserna	  återkopplas	  till	  tidigare	  nämnd	  litteratur	  för	  att	  avgöra	  om	  

hypoteserna	  kan	  förkastas	  eller	  ej.	  

I kapitel 3 tar vi upp och går igenom de aktuella teorierna. Ämnet kapitalstruktur 
diskuteras utifrån tidigare studier. Vidare behandlas de teoretiska ansatserna trade-off 

och pecking-order som är relevanta i förhållande till uppsatsens ämne. Utifrån de 
teoretiska ansatserna bildas sex hypoteser och sedan avslutas kapitlet med en 

sammanfattande undersökningsmodell.     

I kapitel 2 beskriver vi utvald forskningsstrategi samt vilken forskningsansats som 
används i uppsatsen. Valet av teori samt den forskningsmetod som vi har valt att 

använda oss av i uppsatsen förklaras. Den teoretiska metoden som ligger till grund 
för utformandet av uppsatsen gällande teori och empiri presenteras. 

I kapitel 1 introduceras läsaren till bakgrunden av ämnet och den problematisering 
som finns inom området. Vidare presenteras forskningsfrågan, syftet med uppsatsen 

tas upp och slutligen förklaras uppsatsens avgränsningar.  



Donjeta Berisha & Johanna Nordenberg 
 
 

11 
 

 

2 Metod 
 

I det här kapitlet beskrivs det förhållningssätt samt den forskningsansats som används i 

uppsatsen. Valet av teori samt den forskningsmetod som vi har valt att använda oss av i 

uppsatsen förklaras. Den teoretiska metoden som ligger till grund för utformandet av uppsatsen 

gällande teori och empiri presenteras. 

 

2.1 Förhållningssätt 
Syftet med denna studie är att utifrån teoretiska ansatser och tidigare forskning, som rör 

kapitalstruktur, visa om de valda finansiella företagsegenskaperna förklarar kapitalstrukturen i 

svenska små företag. Det förhållningssätt som används i studien är därför av positivistisk 

karaktär. Det innebär att endast fenomen som kan förstås och företeelser som kan observeras 

anses vara riktig kunskap (Bryman och Bell, 2007). Denna studie bygger på att forskningen 

baseras på teoretiska ansatser samt tidigare forskning inom ämnet och utifrån det formuleras 

hypoteser. Utifrån resultaten av hypotesprövningarna ämnar forskningen sedan åt att hitta 

förklaringar som kan leda till att generella samband kan identifieras mellan variabler och 

småföretagens kapitalstruktur.  

Valet att genomföra en studie enligt positivistisk karaktär medför att det är väldigt viktigt att 

resultaten i studien förblir objektiva (Saunders, et al., 2003). Forskning och hypotesformulering 

av positivistisk karaktär får således inte påverkas av författarnas egna förväntningar. Den 

positivistiska ansatsen valdes då studien grundas på data i form av företagens årsredovisningar 

och vi kan på så sätt inte påverka resultaten (Davidson & Patel, 2003).  

2.2 Forskningsansats 
Det finns två huvudsakliga ansatser som används för att få grepp om verkligheten vid 

forskning; induktiv och deduktiv. En induktiv forskningsansats innebär att forskningen går från 

empiri till teori och genomförs genom att kvalitativ data samlas in för att sedan kunna forma 

nya teorier utifrån resultatet från forskningen. Det finns ingen mening med att generalisera 

resultaten från den induktiva forskningen utan den görs främst för att förstå den underliggande 

orsaken av olika situationer. 
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I denna uppsats används däremot den deduktiva ansatsen som innebär att hypoteser formas 

utifrån teoretiska ansatser och tidigare forskning som sedan testas genom statistiska körningar 

av den insamlade empiriska datan.  

Den insamlade empirin analyseras tillsammans med de teoretiska ansatserna för att få en 

helhetsbild. En deduktiv ansats innebär ofta insamling av stora mängder data som sedan ska 

kunna användas för att generalisera resultat. Det innebär att kvantitativ data kommer att samlas 

in i form av sekundärdata från företagens årsredovisningar för små onoterade företag i Sverige. 

Utifrån resultatet från de statistiska körningarna testas hypoteserna och vi kan sedan dra 

generella slutsatser med hjälp av de teoretiska ansatserna som används (Saunders, et al., 2007). 

2.3 Metodval 
Bryman och Bell (2007) skriver att studier av positivistisk karaktär och med en deduktiv ansats 

används tillsammans med en kvantitativ metod. Den kvantitativa metoden innebär att olika 

teorier leder till att hypoteser kan formas som sedan testas med hjälp av den empiriska datan 

som samlas in. Kvantitativ metod används ofta för att kunna bearbeta och analysera stora 

mängder data. 

Uppsatsen har en kvantitativ ansats och baseras på sekundärdata från små onoterade svenska 

företag. Denna sekundärdata består av framräknade nyckeltal för de finansiella 

företagsegenskaper som förklarar varför företag har en viss form av kapitalstruktur. Då vi har 

försökt få med så många företag som möjligt och inte fördjupat oss i ett fåtal företag får vi en 

mer generell bild av de finansiella företagsegenskapernas påverkan på förhållandet mellan ägar- 

och skuldkapital. I studien genomförs en objektiv analys av de siffror som samlats in med hjälp 

av statistiska metoder (Saunders, et al., 2009). Alternativet hade varit att göra en studie av 

interpretivistisk karaktär, med induktiv ansats som oftast används vid en kvalitativ studie och 

förväntas ge mer djupgående resultat. Det hade inneburit att vi fokuserat på ord istället för stora 

mängder data och genom t.ex. djupgående intervjuer fått fram om finansiella 

företagsegenskaperna förklarar företagens kapitalstruktur. Vi hade då inte kunnat dra några 

generella slutsatser utifrån de resultat vi fått utan snarare en förståelse för situationen i de 

företag vi genomfört intervjuerna (a.a.). 
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Enligt Denscombe (2009) finns det både fördelar och nackdelar med att använda sig av 

kvantitativ data. Fördelarna med en kvantitativ analys är att forskningen är objektiv och 

påverkas inte av den enskilda forskarens värderingar. Forskning som baseras på statistiska 

signifikanstester ger dessutom hög trovärdighet och resultatet kan testas på nytt av andra 

forskare. Med kvantitativ metod kan stora mängder data analyseras på ett snabbt och effektivt 

sätt samtidigt som tabeller och diagram på ett relevant sätt visar resultaten. En av nackdelarna 

som talar emot kvantitativ data är att resultaten endast kan bli så bra som den data forskningen 

baseras på. Är datan inte insamlad på rätt sätt så kommer inte heller resultaten vara korrekta 

(a.a.).    

Det teoretiska ramverket som används i uppsatsen utgår ifrån studier som tidigare publicerats 

och påvisat att finansiella företagsegenskaper som tillväxt, lönsamhet och tillgångstruktur är 

viktiga influenser för små företags kapitalstruktur. Samtidigt har det även framkommit att det 

förekommer variation mellan länder i vilka de påverkande egenskaperna är samt om de 

förklarar små företags kapitalstruktur (Hall et al., 2004). För en mer djupgående analys delar vi 

även in företagen utifrån branschtillhörighet för att se om något samband föreligger inom de 

olika branscherna. Skillnad mellan branscher har enligt tidigare studier av bland annat Frank & 

Goyal (2009) visat sig påverka skuldsättningsgraden i företag beroende på branschtillhörighet. 

En kvantitativ metod har valts eftersom det finns brister i nuvarande studier om förklarande 

finansiella företagsegenskaper för små företag i Sverige. Trots att det finns befintliga teorier om 

företags kapitalstruktur finns det ingen generell teori som kan tillämpas på alla företag (Myers, 

2003). 

En kvalitativ studie med intervjuer skulle förvisso genererat djupare förståelse för om 

finansiella företagsegenskaper förklarar små företags kapitalstruktur men det hade inte gett 

någon objektiv och allmän bild av huruvida finansiella företagsegenskaper som tillväxt, 

lönsamhet och tillgångsstruktur förklarar små svenska företags kapitalstruktur som helhet. 

2.4 Litteraturinsamling 
För att sätta oss in i ämnet och få en bredare syn har vi läst vetenskapliga artiklar och böcker 

som behandlar ämnet kapitalstruktur i allmänhet. Vidare har vi valt ut den litteratur som är 

relevant för vår studie. För att uppsatsen ska hålla hög standard och så hög trovärdighet som 

möjligt har den till stor del baserats på de relevanta vetenskapliga artiklarna. De vetenskapliga 

artiklarna har vi funnit genom sökningar på Högskolan Kristianstads databas Summon@ samt 

på Google Scholar.  
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Sökord som capital structure, pecking-order, trade-off, financing, value maximizing och small 

enterprises har varit några av våra nyckelord vid sökningarna. För relevanta artiklar har även de 

som refererat till artikeln samt de som refererats i artikeln sökts ut. 

Med hjälp av de teoretiska ansatserna som behandlar kapitalstruktur och hur småföretag 

finansierar sin verksamhet samt utifrån artiklarna formuleras hypoteser som sedan kan testas 

genom den statistiska analysen för svenska onoterade små företag. 

2.5 Datainsamling 
Kvantitativa studier fokuserar ofta på stora mängder data framför ord. Primärdata utgörs av ny 

data som samlats in för forskningens syfte medan sekundärdata är information som samlats in i 

ett annat syfte vid ett tidigare tillfälle (Christensen et al., 2001). Denna uppsats har endast 

baserats på sekundärdata som samlats in från företagens årsredovisningar från 2011. Dessa har 

hämtats ur databasen Retriever. Sekundärdatan används vidare vid den statistiska körningen. 

2.6 Urvalsram och bortfall 
En studie där alla små företag undersöks skulle bli för omfattande för denna uppsats. Hela 

målpopulationen består av 27 262 små svenska onoterade företag och utifrån dem har vi 

slumpmässigt valt att begränsa oss till 220 små onoterade företag i Sverige (se bilaga 1 för 

komplett företagslista). 

Ett litet företag definieras enligt den Europeiska Kommissionen (2013) som ett företag med 

färre än 50 anställda, en omsättning på mindre än eller 10 miljoner EURO eller en 

balansomslutning på mindre än eller 10 miljoner EURO.  Vi har därför utgått från dessa krav 

när vi har filtrerat ut företag som gav en population på 27 262 små onoterade företag. 

Studien utgörs av ett sannolikhetsurval som baseras på vår föreställning om att de 220 små 

företag som ingår i urvalet har valts ut då vi har en uppfattning om att dessa sannolikt utgör ett 

representativt tvärsnitt av småföretag i hela den population som studeras. För att de utvalda 

företagen ska anses utgöra ett representativt tvärsnitt valde vi ut 20 företag i varje 10 miljoners 

klass för omsättning. D.v.s. 20 företag valdes ut med en omsättning mindre än 100 miljoner och 

sedan valdes 20 företag med en omsättning mindre än 90 miljoner osv. Genom att 

slumpmässigt välja ut dessa företag med stor variation i omsättning och storlek får vi ett 

representativt tvärsnitt som kan leda till generaliserade slutsatser. Undersökning består av ett 

slumpmässigt urval av 220 små onoterade svenska företag. 
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Cassar och Holmes (2003) använde även företagsegenskaper som risk och företagsstorlek i sin 

studie men fann att dessa inte hade ett lika starkt samband med företagens kapitalstruktur som 

de övriga finansiella företagsegenskaperna. Då vi studerar små onoterade företag finns det inget 

bra mått på risk eftersom företagen inte handlas på aktiemarknaden, därför har vi valt att inte ta 

med denna företagsegenskap i studien. Vidare har vi i denna studie valt att fokusera på om de 

finansiella företagsegenskaperna förklarar kapitalstrukturen för små företag och kommer då 

inte att titta på jämförelser mellan stora och små företag. Det blir således inte heller aktuellt att 

ta med företagsstorlek i studien. 

 

Det bortfall som är aktuellt i denna studie är de företag som inte passar in i urvalet på grund av 

den avgränsning vi gjort genom att endast fokusera på små onoterade företag i Sverige. För att 

minska risken för bortfall baserades urvalet på de små företag som ej var noterade på någon 

börslista enligt databasen, Retriver.  

 

En del av företagen som egentligen passade in i urvalsramen uteslöts med anledning av att de 

inlett en konkurs av företaget och på så sätt inte längre figurerar på marknaden. I samband med 

att konkursen inleds är sannolikheten stor att företagen sedan tidigare behövt förändra 

kapitalstrukturen i försök att undvika konkursen. I urvalet valdes därför 10 företag bort på 

grund av att konkurs inletts. 

Även företag som uppfyllde kriterierna för små onoterade företag uteslöts ur studien om de i 

sina redovisade rapporter inte redovisat poster som var essentiella för studien främst för att 

undvika partiellt bortfall då resultatet skulle bli snedvridet eller missvisande. Sammanlagt 

uteslöts 50 företag på grund av avsaknad av redovisade nyckelposter. 

2.7 Valditetet & reliabilitet 
Validitet behandlar frågan om huruvida indikatorer som utformats i syfte att mäta ett begrepp 

verkligen mäter det tänkta begreppet (Bryman, 2001). Uppsatsens hypoteser har utformats i 

syfte att förklara vilka finansiella företagsegenskaper som påverkar svenska små företag i deras 

val av kapitalstruktur och statistiska tester har utformats i syfte att testa hypoteserna. 

Reliabilitet betyder samma sak som tillförlitlighet och behandlar frågan om resultaten från 

undersökningen blir desamma om undersökningen skulle genomföras på nytt och om det fanns 

tillfälligheter eller om slumpen har påverkat resultaten (Bryman, 2001). En statistisk 

hypotesprövning med hög tillförlitlighet skulle få liknande svar om det görs igen eller av andra 

forskare (Bryman och Bell, 2007; Saunders et al., 2007). 
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Om den studie som gjorts skulle göras igen, med samma eller motsvarande urvalsstorlek och 

motsvarande storlek på företagen, skulle resultaten bli liknande. Likvärdiga företag skulle tas 

med och även en studie med större stickprovsstorlek av småföretag bör ge motsvarande resultat. 

Den interna tillförlitligheten avser huruvida frågorna mäter samma sak. Om syftet är att sätta 

ihop frågorna till en totalpoäng är det mycket viktigt att de avser samma sak, annars anses den 

interna tillförlitligheten vara låg.  

Då hypoteserna formats utifrån de teoretiska ansatserna som behandlar kapitalstruktur och 

endast data från företagens balans- och resultaträkningar har använts för att spegla de valda 

småföretagens kapitalstruktur anses de statistiska testerna mäta de önskade förhållandena och 

bör ha hög tillförlitlighet.  

Reliabiliteten kan dock påverkas eftersom företagen redovisar sina ekonomiska aktiviteter på 

olika sätt. Men vi utgår från att företagen har redovisat enligt årsredovisningslagen och ger en 

rättvisande bild av deras årsredovisning.  

Begreppet rättvisande bild innebär att företags årsredovisningar skall ställas upp på̊ ett 

överskådligt sätt och i enlighet med god redovisningssed (Smith, 2006). 

2.8 Kvantitativ analys 
Den  kvantitativa  analysen  av  sekundärdatan sker  genom  regressionsanalyser.  Syftet  med   en 

regressionsanalys  är  att  undersöka  ett eventuellt samband  mellan en beroende variabel och en 

oberoende variabel, en så kallad enkel linjär regressionsanalys. Vid en multipel linjär 

regressionsanalys studerar man sambandet mellan en beroende variabel och flera förklarande 

variabler.  

I vår studie ämnar vi att undersöka om det finns ett linjärt samband mellan de oberoende 

variablerna, tillväxt, lönsamhet och tillgångstruktur, och den beroende variabeln, skuldsättning. 

Vi tillämpar således både enkel linjär regressionsanalys och multipel  linjär  regressionsanalys.  

2.8.1 Enkel regressionsanalys 
En enkel linjär regressionsanalys beskriver sambandet mellan en beroende variabel (y) och en 

förklarande variabel (x). Vid en enkel regressionsanalys används ett mått på det linjära 

sambandets förklaringsgrad vilket benämns determinationskoeffecient (R2). Det anger hur stor 

del av variationen i den beroende variabeln (y) som kan förklaras av det linjära sambandet med 

den förklarande variabeln (x).  
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Ett värde på 69 % i determinationskoefficient innebär att den oberoende variabeln förklarar 

69 % av variationen i den beroende variabeln. Ju större del av den totala variationen i den 

beroende variabeln som regressionen kan förklara desto starkare är det linjära sambandet 

mellan x och y. (Edling & Hedström, 2003).  

Regressionsambandet vid enkel linjär regression uttrycks som: 

y = α + βx + ε 

 

2.8.2 Multipel regressionsanalys    
Vid  en  multipel  linjär  regressionsanalys  analyseras variationen i en beroende variabel (y) 

med hjälp av flera förklarande variabler (x1,x2,x3 osv.) 

Det linjära regressionssambandet uttrycks som:     

y=α+β1x1 +β2x2.+βixi +ε  

Genom regressionssambandet kan  effekterna  av  förändringar  i  de förklarande  variablerna 

utläsas.  

Regressionskoefficienten  β1  talar om hur många enheter den beroende variabeln (y) förändras 

vid en enhets förändring i den oberoende variabeln (x1) givet övriga variabler konstant och 

motsvarande resultat fås ur  β2 (Körner & Wahlgren, 2002). 

Även vid en multipel regressionsanalys används determinationskoeffecienten som ett mått på 

det linjära sambandets förklaringsgrad. Ett problem med att använda detta mått vid en multipel 

regressionsanalys är att R2 alltid tenderar att öka när ytterligare variabler inkluderas i modellen. 

Justerat R2 är därför ett lämpligare mått vid en multipel regressionsanalys (Edling & Hedström, 

2003) 

2.8.3 Hypotesprövning 
Det linjära sambandets statistiska signifikans kan testas utifrån en hypotesprövning för både en 

enkel- och multipel regressionsanalys.  En hypotesprövning innebär  att man  testar  

nollhypotesen  (H0)  mot  en  mothypotes  (H1), som speglar förväntningarna i sammanhanget. 

Nollhypotesen ger stöd för att det inte råder ett linjärt samband mellan den beroende variabeln 

och den oberoende variabeln eller de oberoende variablerna medan mothypotesen säger att det 

råder ett samband. Vid en enkel regressionsanalys genomförs hypotestestet genom  att  jämföra 

det framräknade p-värdet med den utsatta signifikansnivån.  
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Hypotestestet för en multipel regressionsanalys däremot genomförs genom att titta på F-värdet 

för att avgöra om hela modellen är signifikant eller ej. F-värdet används för att testa 

regressionsekvationens giltighet. Vidare finner man p-värden som svarar mot de observerade F-

värdena.  P-värdet är ett mått på hur mycket undersökningsmaterialet avviker från det 

förväntade under nollhypotesen. 

 I denna  undersökning  är  signifikansnivån  satt  till  5 %, vilket  innebär  att  nollhypotesen  

förkastas vid p-värden under 5 % (Edling & Hedström, 2003). 

Hypotesprövningen uttrycks enligt följande:  

H0: β=0  

H1: β ≠ 0 
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3 Litteratur 

I detta kapitel tar vi upp och går igenom de aktuella teorierna. Ämnet kapitalstruktur 

diskuteras utifrån tidigare studier. Vidare behandlas de teoretiska ansatserna trade-off och 

pecking-order som är relevanta i förhållande till uppsatsens ämne. Utifrån de teoretiska 

ansatserna bildas sex hypoteser och sedan avslutas kapitlet med en sammanfattande 

undersökningsmodell. 

 

3.1 Kapitalstruktur 
Företags huvudsakliga mål, enligt principen om värdemaximering, bör vara att välja en 

kapitalstruktur som maximerar företagets värde (Jensen, 2001). Det innebär att företag vill 

finna den optimala kombinationen mellan ägar- och skuldkapital som genererar den lägsta 

kapitalkostnaden. Enligt värdemaximeringsprincipen ska företag då acceptera alla investeringar 

med positivt nettonuvärde, NPV (Berk & DeMarzo, 2011). 

 
 
 
 

 
 
 
- I =  Inledande investering 
CF = Kassaflöden 
i = Diskonteringsränta 
t = Tid 

 
 
Valet av kapitalstruktur påverkar företagets kapitalkostnad och ett huvudsakligt mål är att ha så  

låga kapitalkostnader som möjligt. Låga kapitalkostnader leder till att företaget får en lägre 

diskonteringsränta och det i sin tur leder till att företaget har möjlighet att investera mer. 

Företag med höga kapitalkostnader har inte möjlighet att investera i önskade investeringar och 

kan på så sätt gå miste om möjliga vinster på grund av den höga diskonteringsräntan (a.a.). 

 

Modigliani och Millers (1958) teori kring kapitalstruktur har lagt grunden för framtida 

forskning om företags finansieringsstrategi och består av två propositioner.  
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Proposition I innebär att företagsvärdet inte påverkas av hur företaget finansieras under 

förutsättningarna att det råder en perfekt marknad utan agentkostnader, transaktionskostnader 

och skatter (Modigliani & Miller, 1963). Proposition II visar på att även om kapitalstrukturen 

inte påverkar bolagets värde så finns en korrelation mellan avkastningskravet på eget kapital 

och skuldsättningsgraden (a.a.). Deras teori baserades på antaganden om att det varken finns 

konkurskostnader eller skatter, att det inte finns någon informationsasymmetri och att det inte 

råder någon intressekonflikt mellan ledningen, aktieägare och långivare (Miller, 1977). Enligt 

Sheikh och Wang (2011) råder dessa förutsättningar inte i praktiken och i teorin om effektiva 

kapitalmarknader speglar det alltså inte verkligheten. Det bör därför finnas företagsegenskaper 

som påverkar företagens val av kapitalstruktur. 

 

Det finns istället två̊ övergripande teoretiska ansatser gällande företags val av kapitalstruktur. 

Dessa är trade-off teorin och pecking-order teorin (Benkraiem & Gurau, 2013). Pecking-order 

teorin och trade-off teorin förklarar variationen i företags skuldsättning i förhållande till 

företagens egenskaper (Fama & French, 2002). 

 

I Cassar och Holmes (2003) studie med fokus på mindre noterade företag visar de att teorier 

som generellt ligger till grund för förklaring av stora börsnoterade företags val av 

kapitalstruktur, såsom trade-off, agentteori och pecking-order, även kan tillämpas på små och 

medelstora företag i Australien.  

3.2 Trade-off teori 
Enligt trade-off teorin så finns det en optimal kapitalstruktur för alla företag. Företagets värde 

ökar fram tills det att den optimala kapitalstrukturen nås till följd av skatteskölden men efter en 

viss mängd skuldsättning kommer de ekonomiska problemen som medföljer hög skuldsättning 

medföra att företagsvärdet minskar. Den optimala skuldmängden varierar mellan olika företag 

och mellan olika branscher (Berk & DeMarzo, 2011). Enligt Brealey, Myers och Allen (2008) 

är valet mellan eget kapital och främmande kapital egentligen valet mellan ökade 

skattebesparingar som ökad skuldsättning ger och ökade kostnader som uppkommer med mer 

belåning.  

 

Teorin menar att företagsledningen därför strävar efter en optimal kapitalstruktur (Brealey et al., 

2008). Genom att företag belånas uppkommer en skattesköld som innebär att företags 

beskattningsbara vinst blir lägre.  
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Däremot en för hög belåningsgrad medför att företag riskerar att få likvidationsproblem när de 

inte längre kan betala de kostnader som uppkommer på grund av skuldsättningen. Detta i sin tur 

ökar risken för konkurs och företag måste beakta de medföljande konkurskostnaderna. Trade-

off teorin behandlar hävstången som uppstår mellan fördelarna med skatteskölden till följd av 

belåning och de möjliga kostnaderna för eventuella likvidationsproblem (Berk & DeMarzo, 

2011). 

 

Frank och Goyal (2007) tar i sin studie om trade-off upp hur företag hittar den optimala 

kombinationen av kostnader och intäkter från skulder, tillgångar och investeringar. Företaget 

sätter ett mål för hur förhållandet mellan skulder och företagsvärdet bör se ut för att utnyttja 

skatteskölden på bästa möjliga sätt och strävar sedan mot att nå detta mål. Det gör företaget 

genom att försöka balansera skatteskölden för skulder mot konkurskostnader (a.a.). 

 

I trade-off teorin diskuteras problem som uppstår mellan principal och agent. I nästa avsnitt 

behandlas således denna del av trade-off som kallas agentteori.  

3.2.1 Agent teori 
Enligt Jensen och Meckling (1976) handlar agentteorin om förhållandet mellan två parter; 

principalen och agenten. Relationen mellan agent och principal innebär att den ena parten, 

principalen, delegerar ut ansvar till den andra, agenten. Detta förhållande finns i alla situationer 

där styrning hanteras av en eller flera personer som inte är ägare. Problem uppstår när det finns 

informationsassymetri mellan agenten och principalen då agenten vet mer än principalen (a.a.). 

 

Det finns två typer av asymmetrisk information (Thomson, 2008): 

● Negativt urval: behandlar problemet som uppkommer när agenten vet mer än 

principalen. 

● Moral hazard: tar upp problemet som uppkommer när parterna har olika incitament och 

mål. 

 

Den viktigaste delen av förhållandet mellan agenten och principalen är att principalen försöker 

få agenten att handla efter samma mål som principalen (Bruzelius & Skärvad, 2004). Enligt 

Jensen och Meckling (1976) kan principalen vara säker på att agenten fattar optimala beslut för 

att nå de mål principalen vill, endast när det finns motiverande incitament och agenten är 

övervakad. Motiverande incitament skulle kunna vara aktier eller bonus som är direkt 

relaterade till hur bra målet uppfylls (a.a.).   
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Enligt trade-off teorin ska ökad belåning minska agentkonflikten mellan ägare och ledning 

(Jensen & Meckling, 1976). Skulder kan minska agentkonflikten mellan banken (principalen) 

och företaget (agenten) på grund av den ökade insyn banken kräver att få i företagets 

finansiering för att låna ut pengarna minskar informationsasymmetrin, skillnaden i tillgång till 

information, mellan agenten och principalen (Myers, 1977). 

3.3 Pecking-order teori 
Pecking-order teorin om kapitalstruktur är bland den mest inflytelserika teorin om företags 

finansiering och utgår precis som Modigliani och Miller (1958) från att kapitalmarknaden är 

perfekt med undantaget att investerare samt kreditgivare inte känner till det verkliga värdet på 

företagets tillgångar. Pecking-order teorin utgår till skillnad från trade-off teorin inte från att det 

finns en optimal kapitalstruktur (a.a.). 

 

Enligt Myers och Majluf (1984) finns det tre olika sätt att finansiera verksamheten; balanserade 

vinstmedel, skulder och ägarkapital. Myers och Majluf (1984) för en diskussion om att företag 

har en rangordning (pecking) för olika typer av finansiering och menar att företag främst 

föredrar internt genererade medel, sedan skuld och endast som en sista utväg används externt 

kapital från utomstående. Företag föredrar det säkrare alternativet, skuldkapital, framför 

ägarkapital på grund av lägre informationskostnader i samband med emissioner (a.a.). 

 

Fokus inom pecking-order teorin ligger på att det finns skillnader i tillgång till information. 

Utomstående har begränsad tillgång till information om företaget jämfört med ägaren som har 

mer information om företaget och dess risker samt framtidsutsikter. Vid finansiering med 

interna medel undviker företaget problem med information och andra kostnader som uppstår 

vid extern finansiering (Brealey & Myers, 2003). 

 

Enligt teorin om pecking-order har ägarkapital större negativt urval än skuldkapital medan 

balanserade vinstmedel undviker problemet helt. Således innebär ägarkapital en större risk 

jämfört med skulder och utomstående investerare kan därför kräva högre avkastning på 

ägarkapital än på skulder (Myers & Majluf, 1984). Pecking-order teorin förutsäger att ett 

företags interna medel kommer att vara negativt relaterat med dess långfristiga skulder, framför 

allt i små och medelstora företag, för vilka kostnaderna för eget kapital är oöverkomliga 

(Pindalo, Rodrigues, & de la Torre, 2006).  
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Degryse, et al., (2010) visade i sin studie att små företag använder sina vinster för att minska 

skuldsättningen eftersom de föredrar intern finansiering framför extern. Genom att använda 

internt genererade medel såsom balanserade vinstmedel blir risken och därmed kostnaden 

betydligt mindre (Myers & Majluf, 1984). 

3.4 Finansiella företagsegenskaper för småföretag 
Trade-off - och pecking-order ansatserna tillämpas gemensamt för att identifiera de egenskaper 

som kan tänkas förklara småföretagens val av kapitalstruktur. De finansiella företagsegenskaper 

som studien tar hänsyn till och som visat sig vara mest förekommande i tidigare studie (Cassar 

& Holmes, 2003; Degryse, et al., 2010; Watson & Wilson, 2002) är tillgångsstruktur, 

lönsamhet och tillväxt. 

3.4.1 Tillgångstruktur 
Enligt pecking-order ansatsen ska det finnas ett negativt samband mellan större andel materiella 

tillgångar och skuldsättningsgrad. Enligt den teoretiska ansatsen finns det mindre 

informationsassymetri med större andel materiella tillgångar eftersom materiella tillgångar är 

lättare att värdera för utomstående personer, vilket minskar informationsgapet om ett företags 

tillgångar (Frank & Goyal, 2009). 

 

Då de flesta empiriska studier gjorda på utvecklingsländer har visat ett negativt samband 

mellan materiella tillgångar och skuldsättning (Bauer 2004; Booth et al., 2001; Karadeniz et al., 

2009; Mazur 2007) och dessa studier stödjer pecking-order teorin utgår vi efter det i 

formuleringen av hypotesen. Med Pecking-order teorin som ansats formuleras följande hypotes: 

 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan småföretags materiella tillgångar och 

skuldsättning.  

 

Sambandet mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad kan vara antingen positivt eller 

negativt beroende på vilka variabler man tar med i beräkningarna (Harris & Raviv, 1991; Rajan 

& Zingales, 1995; Titman & Wessels, 1988). Ett positivt samband bör finnas då faktorn baseras 

på företagets materiella tillgångar medan sambandet blir negativt om faktorn baseras på 

immateriella tillgångar i linje med den teoretiska ansatsen om trade-off. Materiella tillgångar 

minskar inte lika mycket i värde som immateriella skulle göra i samband med en eventuell 

konkurs vilket visar på att ett positivt samband borde finnas mellan materiella tillgångar och 

skuldsättning (Almeida & Campello, 2007; Antoniou et al., 2008; Rajan & Zingales, 1995). 
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Titman och Wessels (1988), Rajan och Zingales (1995) samt Wald (1999) har i sina studier 

funnit att detta positiva samband föreligger vilket är helt i linje med trade-off teorin då företag 

med hög andel materiella tillgångar tenderar att låna mer. Enligt trade-off teorin beror det 

positiva sambandet mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad på att de materiella 

tillgångarna kan fungera som säkerhet vid belåning. Med trade-off teorin som ansats formuleras 

följande hypotes: 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan småföretags materiella tillgångar och 

skuldsättning. 

3.4.2 Lönsamhet 
Enligt pecking-order teorin bör lönsamhet vara negativt korrelerat med skuldsättningsgraden. 

Ett företag som genererar vinst behöver inte finansiera sin verksamhet med hjälp av skulder 

(Myers & Majluf, 1984). Pecking-order teori förklarar varför de mindre lönsamma företagen i 

allmänhet har mer skuld: de saknar interna medel och skuld kostar mindre än externt kapital 

från utomstående. Tidigare studier på små och medelstora företag har hittat stöd för pecking-

order teorin och därmed visat att skuldsättning är negativt relaterad till lönsamhet (Chittenden, 

et al., 1996; Michaelas, et al., 1999; Wijst & Thurik, 1993). 

  

Hypotesen baseras på̊ Pecking-order teorins resonemang kring faktorn lönsamhet, då de flesta 

tidigare studier vi tagit del av antingen förväntar sig eller har kommit fram till att detta 

samband föreligger (Barclay, et al., 1995; Rajan & Zingales 1995).  

Även när det gäller små och medelstora företag har Michaelas, et al. (1999) i sin studie funnit 

ett negativt samband på grund av de svårigheter som dessa företag har när de försöker få andra 

medel än bankkrediter. Detta leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan småföretags lönsamhet och skuldsättning. 

 

Trade-off teorin visar att hög lönsamhet ger lägre förväntad kostnad vid ekonomiska problem 

och därför ökar företag sin skuldsättningsgrad (Frank & Goyal, 2003). Agency problem som 

kommer från det fria kassaflödet (Jensen, 1986) leder till att lönsamma företag utnyttjar högre 

skuldsättning för att betala ut mer pengar i överskott. Således bör det alltså finnas en positiv 

relation mellan skuldsättning och företagens lönsamhet (Fama & French 2002; Mackie-Mason 

1990). 
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Enligt agentteorin bör lönsamma företag ha mer skulder i syfte att kontrollera ledningens 

beteende (Frank & Goyal, 2003; Myers, 1977). Med trade-off teorin som ansats formuleras 

följande hypotes: 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan småföretags lönsamhet och skuldsättning. 

3.4.3 Tillväxt 
Enligt Pecking-order teorin förväntas tillväxtmöjligheter och skuldsättning vara positivt 

relaterade. Tillväxtföretag tenderar att ha en större efterfrågan på internt genererade medel i 

företaget. Följdriktigt kommer företag med relativt hög tillväxt att vända sig utanför företaget 

för att finansiera tillväxten. Därför bör dessa företag leta efter mindre säkrade kortsiktiga 

skulder och sedan till mera långsiktigt säkrade skulder för sina finansieringsbehov. Företag som 

befinner sig i en tillväxtfas har ett större behov av kapital och därmed även högre skuldsättning 

(Degryse, et al., 2010). Tillväxt innebär oftast påfrestningar på balanserade vinstmedel och 

tvingar då företagen att ta lån. Myers (1977) hävdar att tillväxtmöjligheter kan producera moral 

hazard situationer och pressa småföretag att ta risker för att växa. Enligt Chittenden, et al., 

(1996) kommer företag som helt förlitar sig på internt genererat medel få negativa effekter på 

sin tillväxt. 

 

I vår första hypotesformulering för tillväxt utgår vi ifrån det resonemang som pecking-order 

teorin för, att det finns ett positivt samband mellan tillväxt och skuldsättning,  

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan tillväxt och skuldsättning. 

Framtida tillväxtmöjligheter som är en form av immateriell tillgång kan inte användas som 

säkerhet vid belåning och enligt trade-off teorin tenderar företag med stora tillväxtmöjligheter 

att låna mindre än företag med större del materiella tillgångar. Detta visar på att det bör finnas 

ett negativt samband mellan skuldsättning och tillväxt (Sheikh & Wang, 2011). 

Agentteorin säger att företag med stora tillväxtmöjligheter inte bör ha så stora skulder utan att 

det finns ett negativt samband mellan tillväxt och skuldsättning (Frank & Goyal 2003; Myers 

1977). Detta samband stödjer Myers (1977) modell där kontinuerliga tillväxtmöjligheter 

medför en konflikt mellan skuldsättning och ägarkapital.  
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Vår andra hypotes i detta avsnitt baseras på trade-off ansatsen, att det finns ett negativt 

samband mellan skuldsättning och tillväxt. Detta leder till följande hypotes: 

 

Hypotes 6: Det finns ett negativt samband mellan småföretags skuldsättning och tillväxt. 

3.6 Operationalisering      
Enligt Körner & Wahlgren (2002) innebär operationalisering att begrepp som är abstrakta och 

omätbara översätts till något mer konkret och mätbart. I uppsatsens statistiska körning ämnar vi 

att konvertera teoretiska samband från litteraturgenomgången till mätbara resultat som kan 

analyseras. 

Den här uppsatsen har ett förklarande syfte. Enligt Christensen, et al., (2001) söker de flesta 

förklarande undersökningar efter kausala samband mellan olika variabler där de oberoende 

variablerna sägs vara den som påverkar den beroende. I den här studien används såväl 

oberoende som beroende variabler vid de statistiska undersökningarna av samband mellan 

variablerna. 

Studien består av sex hypoteser som alla innehåller en beroende variabel, skuldsättning, samt 

en eller flera oberoende variabler. Syftet med hypotesprövningen är att genom statistiska tester 

påvisa om det finns ett samband och huruvida det är negativt eller positivt.  

Nedan presenteras en beskrivning av variablerna som ligger till grund för studiens hypoteser 

samt hur variablerna används som mätverktyg.   

3.6.1 Beroende variabel 
Vid studier där samband testas mellan olika variabler finns det en variabel som är beroende och 

påverkas av en eller flera variabler som är oberoende. I denna studie är det skuldsättningen som 

är den beroende variabeln och påverkas av tre olika oberoende variabler som förklarar varför 

fördelningen av skuld ser ut som den gör. 

3.6.1.1 Skuldsättningsgrad 
Graden av skuldsättning i ett företag kan definieras på flera olika sätt. Den allmänna 

definitionen av skuldsättning är att beräkna det som ett företags totala skulder genom de totala 

bokförda tillgångarna (Rajan & Zingales, 1995). En annan definition är att endast ta hänsyn till 

ett företags långfristiga skulder och på så sätt inte ta med företagets leverantörsskulder i 

beräkningen då de ofta är missvisande. Vi har dock valt att använda oss av totala skulder 

genom de totala bokförda tillgångar som mått då alla småföretag inte har långfristiga skulder. 
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Måttet baseras på studier av Antoniou et al., (2008), Frank och Goyal (2003), Rajan och 

Zingales (1995) samt Titman och Wessels (1988). 

 

De studier som tidigare gjorts har utöver de mått som presenterats ovan använt 

skuldsättningsmått utifrån marknadsvärde men enligt Myers (1977) fokuserar inte 

företagsledningar på̊ marknadsvärdet av skuldsättning. Eftersom ett företags skuldsättning 

bättre förklaras av befintliga tillgångar än av de tillväxtmöjligheter som marknadsvärdet 

baseras på̊.  

Myers menar vidare att det bokförda värdet är att föredra då skuldsättning baserat på̊ 

marknadsvärdet är ett opålitligt riktmärke för finansiell företagspolicy på grund av den 

finansiella marknadens fluktuationer (a.a.). 

Ytterligare en anledning till att vi använder bokfört värde är pga. det starka sambandet mellan 

bokfört värde och marknadsvärde av skulder. Skillnaden mellan dessa mått är därför väldigt 

liten (Titman & Wessels, 1988).   

3.6.2 Oberoende variabler 
En oberoende variabel är den eller de variabler som antas vara orsaken till att den beroende 

variabeln fördelas som den gör. I denna uppsats antas de tre oberoende variablerna vara orsaken 

till hur företagens fördelning av skuldsättning ser ut. Uppsatsens oberoende variabler är 

tillgångsstruktur, lönsamhet och tillväxt. 

3.6.2.1 Tillgångsstruktur 
För att mäta tillgångsstruktur använder vi i studien endast ett mått. Det får vi genom att beräkna 

kvoten mellan materiella tillgångar, i form av inventarier, maskiner och fabriksanläggningar, 

och totala tillgångar. Måttet baseras på studier av Frank och Goyal (2009) samt Rajan och 

Zingales (1995).  

 

● Mått på tillgångsstruktur = Materiella tillgångar/Totala tillgångar 

 

I tidigare studier har även ett mått baserat på immateriella tillgångar använts för att mäta 

tillgångsstrukturen i företag dock har vi i denna uppsats valt att utesluta detta mått. Då vi valt 

att studera små onoterade företag i Sverige har vi i majoriteten av företagens årsredovisningar 

sett att de inte redovisar sina immateriella tillgångar. Att ta med immateriella tillgångar i 

beräkningarna hade då gett en skev bild av verkligheten då måttet hade baserats på en så pass 

liten del av företagen i urvalsgruppen. 
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3.6.2.2 Lönsamhet 
Begreppet lönsamhet blandas ofta ihop med begreppet vinst, men för att vinst ska kunna 

användas som ett mått på lönsamhet måste det sätta i förhållande till företagets storlek 

(Johansson & Runsten, 2003). I studien används istället två mått för att beräkna lönsamheten 

för företagen. Det första måttet fås genom att rörelseresultatet divideras med omsättning och 

det andra måttet beräknas genom att rörelseresultatet divideras med totala bokförda tillgångar.  

Dessa mått baseras på studier från Antoniou et al., (2008), Frank och Goyal (2003), Morri och 

Cristanziani (2009) samt Titman och Wessels (1988) som använder dessa mått: 

● Lönsamhetsmått 1 utifrån en pecking-order ansats = Rörelseresultat/Omsättning 

● Lönsamhetsmått 2 utifrån en trade-off ansats = Rörelseresultat/Totala bokförda 

tillgångar 

3.6.2.3 Tillväxt 
Företagets tillväxt kan mätas på flera olika sätt såsom förändring i omsättning, vinst eller antal 

anställda. Det är vanligt att mäta företagstillväxt som omsättning över tiden då det visar hur 

företagets intäkter förändras. Även förändring i antal anställda kan mätas över tiden eller i 

relation till omsättningsförändring för att titta på företagets tillväxt.  

 

I denna studie mäts tillväxt som den procentuella förändringen i totala bokförda tillgångar även 

Titman & Wessels (1998) har använt detta mått som enligt dem är ett bra mått på tillväxt.  

 

● Tillväxtmått utifrån en pecking-order ansats= försäljning år 2 - försäljning år 1 / 

försäljning år 2 

● Tillväxtmått utifrån en trade-off ansats = (UB tillgångar - IB tillgångar) / IB tillgångar 

3.6.3 Branschindelning 
En annan viktig aspekt att beakta som förklaring av företags kapitalstruktur är, enligt Frank och 

Goyal (2009), branschindelning. De har i sin studie delat in stora företag i grupper beroende på 

bransch för att se om något samband föreligger mellan företagen inom samma bransch. De 

utgår i studien ifrån en beräknad branschmedian för skuldsättningsnivån inom varje bransch för 

att kunna avgöra om något samband föreligger. Vidare menar de att finns det variation i 

skuldsättning mellan olika branscher som kan bero på att ägare använder industrimedianen som 

riktmärke för skuldsättning i det egna företaget.  
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Även Hovakimian, Opler och Titman (2001) finner i sin forskning bevis för att företag inom 

samma bransch skuldsätter företaget i förhållande till medianen. Enligt Frank & Goyal (2009) 

kan en anledning till skillnad mellan branscher bero på att inom samma bransch påverkas 

företagen av samma händelser som påverkar finansieringsbesluten. Detta stödjer även Johnson 

och McMahon (2005) studie på små och medelstora företag i Australien. 

 

Vidare kan likheter i skuldsättningsgrad mellan företag inom samma bransch bero på att de har 

samma tillgångsstruktur, utsätts för samma risk eller använder samma sorts teknologi (Frank & 

Goyal, 2009). Trots att tidigare forskning, där branschegenskaper behandlas, finns det ännu 

ingen enhällig anledning till varför skuldsättningen varierar mellan branscher. (a.a). 

 

I enlighet med trade-off teorin bör branscher med hög tillväxt ha lägre skuldsättning och 

företag inom branscher med hög skuldsättningsmedian tenderar att ha högre skuldsättning. 

(Frank & Goyal, 2009). Den teoretiska ansatsen för pecking-order visar på att företag använder 

branschmedianen som riktmärke för företagets skuldsättning (a.a.). 

3.7 Undersökningsmodell 

I figur 3.1 nedan kan undersökningsmodellen som använts i uppsatsen utläsas. För småföretag 

utgör, som tidigare nämnts, valet av kapitalstruktur av huruvida företaget vill öka sin belåning 

eller ej. Därför används skuldsättning som beroende variabel för kapitalstruktur. Utifrån de 

teoretiska ansatserna och våra hypoteser sammanfattar vi i en modell de tre valda finansiella 

företagsegenskapernas relation till företagets skuldsättning. Modellen illustrerar således deras 

relation till skuldsättning. 

 

 

Figur 3.1 De utvalda finansiella företagsegenskapernas relation till skuldsättningsgraden (Egen sammanfattning).  
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4 Analys 

I det här kapitlet redovisas och analyseras utfallet från de enkla linjära regressionsanalyserna, 

de multipla linjära regressionsanalyserna samt att hypoteserna återkopplas till tidigare nämnd 

litteratur för att avgöra om hypoteserna kan förkastas eller ej. 

 

4.1 Analys med en företagsegenskap 
 
Genom att testa sambandet mellan de finansiella företagsegenskaperna och 

skuldsättningsgraden var för sig får vi möjligheten att se huruvida de finansiella 

företagsegenskaperna enskilt förklarar skuldsättningsgraden i små onoterade företag i Sverige. 

Med de tidigare nämnda teoretiska ansatserna samt tidigare forskning som stöd tittar vi vidare 

på om de teoretiska ansatserna som vanligen appliceras på stora företag även kan 

implementeras på små företag. 

4.1.1 Tillgångsstruktur 
Den första oberoende variabeln som testas i förhållande till skuldsättning är tillgångsstruktur. 

Här testas huruvida det föreligger ett statistiskt samband mellan tillgångsstruktur och 

skuldsättning för små svenska företag. Vi kommer att titta på signifikansnivå, förklaringsgraden 

samt korrelationskoefficienten för att avgöra om samband föreligger i förhållande till den 

beroende variabeln. 

 

Vi kommer att utgå ifrån signifikansnivån, förklaringsgraden samt korrelationskoefficienten för 

tillgångsstrukturmåttet för att avgöra om samband föreligger med skuldsättningsgraden. 

 
Tabell 4.1.1 – Relationen mellan tillgångstruktur och skuldsättning 
 
Oberoende variabel: R Square Korrelationskoefficient Sig. 

 Tillgångstruktur  0,000 0,006 0,934 

 Beroende variabel: Skuldsättning  
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I tabell 4.1.1 kan vi utläsa att förklaringsgraden för tillgångsstrukturmåttet i 

regressionsanalysen är 0,0 %. Med det menas att vi med hjälp av variationen i tillgångsstruktur 

kan förklara 0,0 % av variationen i skuldsättningsgrad. 

 

Det innebär att det inte finns något samband mellan tillgångsstrukturmåttet och skuldsättning. 

Genom att titta på korrelationskoefficienten kan vi avgöra om sambandet mellan variablerna är 

starkt eller svagt samt om det är positivt eller negativt. Regressionsanalysen i tabell 4.1.1 ger en 

svagt positiv korrelationskoefficient på 0,006, vilket innebär att ökad andel materiella tillgångar 

leder till högre skuldsättning.  

 

För att vidare kunna avgöra om det föreligger ett signifikant samband tittar vi på 

signifikansnivån. Om ett samband ska vara signifikant ska signifikansnivån i vårt fall vara 

mindre än 5 % och i tabell 4.1.1 utläser vi att den första statistiska körningen visar en 

signifikansnivå på 93,4%. En nivå som är betydligt mycket högre än 5 %, vilket visar att 

sambandet mellan variablerna inte är signifikant. Vi finner alltså inget statistiskt signifikant 

stöd för vår första och andra hypotes:   

 

Hypotes 1: Det finns ett negativt samband mellan småföretags materiella tillgångar och 

skuldsättning. 

 

Hypotes 2: Det finns ett positivt samband mellan småföretags materiella tillgångar och 

skuldsättning. 

 

Även om vi inte får ett signifikant samband mellan variablerna tillgångsstruktur och 

skuldsättning så stämmer den positiva korrelationskoefficienten överens med resultat från 

tidigare studier av Rajan och Zingales (1995) samt Antoniou et al., (2008). Detta indikerar att 

även för små företag i Sverige innebär en ökad andel materiella tillgångar en ökning i 

skuldsättning. Det kan bero på att materiella tillgångar fungerar som säkerhet vid belåning.   

 

Däremot fick Frank och Goyal i sin studie från 2009 motsatt resultat då de menar att ett 

negativt samband bör finnas mellan tillgångsstruktur och skuldsättning. Det negativa 

sambandet beror på att materiella tillgångar är lättare för utomstående att värdera och på så sätt 

minskar informationsgapet, vilket är i linje med pecking-order teorin. I denna regressionsanalys 

hittar vi inget signifikant samband och den positiva korrelationen är ytterst liten, således kan vi 

inte finna stöd för våra hypoteser.  
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4.1.2 Lönsamhet  
Den andra oberoende variabeln som testas är lönsamhet. Det statistiska testet visar om det 

föreligger ett samband mellan den beroende variabeln, skuldsättning, och den oberoende 

variabeln, lönsamhet.  

 

 Även här utgår vi ifrån signifikansnivån, förklaringsgraden samt korrelationskoefficienten för 

att avgöra om samband föreligger med skuldsättningsgraden. 

 
Tabell 4.1.2 – Relationen mellan lönsamhetsmått 1 och skuldsättning 
 
Oberoende variabel: R Square Korrelationskoefficient Sig. 

 Lönsamhetsmått 1  0,013 - 0,115 0,088 

Beroende variabel: Skuldsättning  
 

Förklaringsgraden för vårt första lönsamhetsmått visar att med hjälp av variationen i 

lönsamhetsmått ett kan vi endast förklara 1,3 % av variationen i skuldsättning. Det innebär att 

sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning är väldigt liten. För att kunna avgöra om 

modellen är signifikant tittar vi på signfikansnivån. Ur tabell 4.1.2 kan vi utläsa en 

signifikansnivå på 8,8 % vilket överstiger den satta signifikansnivån på 5 % och vi kan därför 

inte finna signifikanta samband mellan skuldsättning och vår första hypotes för lönsamhet. 

 

Hypotes 3: Det finns ett negativt samband mellan småföretags lönsamhet och skuldsättning. 

 

I tabell 4.1.2 kan vi utläsa en negativ korrelationskoefficient på 0,115, vilket indikerar att högre 

lönsamhet leder till lägre skuldsättning. Trots att vi inte fick signifikanta samband påvisar 

resultaten vi fick om att det i linje med pecking-order ansatsen bör råda ett negativt samband 

mellan definition ett av lönsamhet och skuldsättning. Det innebär således att lönsamma 

småföretag bör klara av att finansiera sin verksamhet utan behöva åta sig skulder (Myers & 

Majluf, 1984). Det negativa sambandet kan bero på de svårigheter som småföretag har när de 

försöker få andra medel än bankkrediter (Michaelas, et al., 1999).  

 

Den negativa korrelationen stödjer tidigare studier som visat att skuldsättning är negativt 

relaterad till lönsamhet (Chittenden, et al., 1996; Michaelas, et al., 1999; Wijst & Thurik, 1993), 
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men då vi inte fått lika starka samband kan vi inte stödja vår hypotes om att det råder ett 

negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättning hos svenska småföretag. 

 I Rajan och Zingales (1995) studie framkommer det att skuldsättningsgraden är betydligt mer 

negativt korrelerad med lönsamhet i stora företag än i de mindre företagen. En förklaring till 

det skulle kunna vara att lönsamhet kanske inte är lika relevant för att förklara skuldsättningen 

hos småföretag och att det istället kan finnas andra företagsegenskaper som bättre förklarar 

småföretags skuldsättning. 

 

 
Tabell 4.1.2.1– Relationen mellan lönsamhetsmått 2 och skuldsättning 
 

Även i det andra lönsamhetsmåttet finner vi en väldigt låg förklaringsgrad, på endast 5,7 %.  

Signfikansnivån däremot är betydligt lägre än 5 % vilket innebär att det råder ett signifikant 

samband mellan variablerna. Dock visar korrelationskoefficienten på ett negativt samband 

mellan skuldsättning och vår andra uppsättning av lönsamhet. Resultatet går alltså emot vår 

hypotes: 

 

Hypotes 4: Det finns ett positivt samband mellan småföretags lönsamhet och skuldsättning. 

 

Vi finner därför inget stöd för Frank & Goyal (2003) studie om att lönsamma företag ökar sin 

skuldsättningsgrad och är därmed inte i linje med sambandet som baseras på trade-off ansatsen. 

Vi finner således inte heller ett statistiskt signifikant samband som stödjer vår fjärde hypotes. 

4.1.3 Tillväxt 
Den sista variabeln som testas i förhållande till skuldsättning är tillväxt. Här testas om det 

föreligger ett statistiskt samband mellan skuldsättningsgraden och företagens tillväxt. Vi 

kommer även här att titta på signifikansnivå, förklaringsgraden samt korrelationskoefficienten 

för de båda tillväxtmåtten i förhållande till skuldsättningsgraden för att avgöra om samband 

föreligger. 

 
 
 
 
 

Oberoende variabel: R Square Korrelationskoefficient Sig. 

 Lönsamhetsmått 2  0,0,057 - 0,239 0,000 

Beroende variabel: Skuldsättning  
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Tabell 4.1.3 – Relationen mellan tillväxtmått 1 och skuldsättning 
 
 
Oberoende variabel: R Square Korrelationskoefficient Sig. 

 Tillväxtmått 1  0,007 0,084 0,214 

 Beroende variabel: Skuldsättning  
 
 
Det första tillväxtmåttet som är beräknat med pecking-order teorin som ansats ger en 

förklaringsgrad på 0,7 %. Variationen i skuldsättning kan då förklaras till 0,7 % av variationen i 

tillväxt, vilket är väldigt lågt. För att se om det finns något samband mellan variablerna används 

signifikansnivån. I tabell 4.1.3 kan vi avläsa att signifikansnivån för det första tillväxtmåttet är 

21,4 % vilket är betydligt högre än 5 % och sambandet är således inte signifikant.  

 

I tabell 4.1.3 får vi en svagt positiv korrelationskoefficient på 0,084. Det visar på att det finns 

ett positivt samband. En positiv korrelation mellan tillväxtmåttet och skuldsättningen betyder 

att ökad tillväxt medför ökad belåning för småföretagen. Precis som med föregående variabler 

får vi inte fram att det finns ett signifikant samband mellan variablerna. Vi finner således inget 

statistiskt signifikant samband som stödjer vår femte hypotes: 

 

Hypotes 5: Det finns ett positivt samband mellan tillväxt och skuldsättning. 

 

Trots det indikerar resultatet i vår studie att sambandet ligger i linje med resultat från tidigare 

studier där studier genomförts på stora företag och som visat att det föreligger ett positivt 

samband mellan tillväxt och skuldsättning. Företag med hög tillväxt tenderar att vända sig 

utanför företaget för att finansiera tillväxten på grund av det ökade behovet av kapital, vilket 

leder till ökad belåning (Degryse et al., 2010). Även för små företag indikerar en hög tillväxt att 

företag måste vända sig utanför företaget för att finansiera tillväxten med ökad belåning.  

 
Tabell 4.1.3.1 – Relationen mellan tillväxtmått 2 och skuldsättning 
 
Oberoende variabel: R Square Korrelationskoefficient Sig. 

 Tillväxtmått 2  0,012 0,110 0,104 

 Beroende variabel: Skuldsättning  
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Det andra tillväxtmåttet som är beräknat med trade-off teorin som ansats ger i 

regressionsanalysen en förklaringsgrad på 1,2 % som vi utläser i tabell 4.1.3. Variationen i 

skuldsättning kan förklaras till 1,2 % av variationen i tillväxt. Relationen mellan skuldsättning 

och tillväxt är även här väldigt litet. Att sambandet mellan dessa variabler är svagt stärks 

ytterligare av att signifikansnivån är 10,4 %, vilket är större än 5 %. Sambandet mellan 

skuldsättning och tillväxtmått 2 är inte signifikant och vi finner således inget samband som 

stödjer vår sista hypotes:  

Hypotes 6: Det finns ett negativt samband mellan småföretags skuldsättning och tillväxt. 

Regressionsanalysen av det andra tillväxtmåttet och skuldsättning visar i tabell 4.1.3 en positiv 

korrelationskoefficient på 0,110, vilket indikerar att ökad tillväxt skulle leda till högre 

skuldsättning. Även när tillväxt beräknas med det andra måttet får vi en indikation på att 

tillväxt i små svenska företag leder till att de vänder sig utanför företaget för att finansiera 

tillväxten. Det medför att vi inte kan finna stöd för vår sjätte hypotes. Företagen kan vända sig 

utanför företaget för att finansiera tillväxten genom att öka kapitalet och därigenom öka 

företagets belåning.  

De flesta studier som undersöker förklarande finansiella företagsegenskaper för företags 

kapitalstruktur är överens om att tillväxt är negativt relaterat till skuldsättning (Huang & Song, 

2006; Miao, 2005). Frank och Goyal (2003) kom fram till att detta negativa samband föreligger 

men till skillnad från denna studie är deras forskning baserad på stora företag. Även Sheikh och 

Wang (2011), fick i sin studie, baserad på stora företag, fram resultat som tyder på att det bör 

finnas ett negativt samband mellan skuldsättning och tillväxt, vilket är i linje med trade-off 

ansatsen. Enligt våra resultat föreligger det inget negativt samband mellan skuldsättning och 

tillväxt när studien genomförs på små företag i Sverige. 
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4.2 Analys med flera förklaringsvariabler 

Efter att ha testat de tre variablerna var för sig i förhållande till skuldsättning testas de även 

gemensamt i en statistisk analys. Analysen görs med flera förklaringsvariabler samtidigt för att 

se huruvida variablerna tillsammans ger en högre förklaringsgrad för skuldsättningen i små 

företag än variablerna var för sig. Med en analys av flera finansiella företagsegenskaper 

tillsammans kommer det framgå om det finns ett statistiskt säkerställt samband mellan 

företagsegenskaperna och skuldsättning.  

 

Multipel regressionsanalys av de mått som beräknats med pecking-order teorin som ansats samt 

det mått som använts för att titta på företagens tillgångsstruktur är de mått som tillsammans 

utgör uppsättning ett. De finansiella företagsegenskaper som är inkluderade i uppsättning 1 är 

de oberoende variablerna; tillgångsstrukturmått, lönsamhetsmått 1 samt tillväxtmått 1. 

 I denna analys med flera förklaringsvariabler testas dessa oberoende variabler tillsammans i 

förhållande till den beroende variabeln, skuldsättning. Här lägger vi fokus på den justerade 

förklaringsgraden, F-värdet, korrelationen (R) och signifikansnivån.  

 
Tabell 4.2.1 – Relationen mellan de oberoende variablerna i uppsättning 1 och skuldsättning 
 

Uppsättning: Adjusted             R 
Square 

R-värde F-värde Sig. 

 1 0,009 0,152 1,689 0,17 

Beroende variabler: Skuldsättning  
Oberoende variabler: Tillgångstruktur, lönsamhetsmått 1 & tillväxtmått 1 

 

För att testa regressionsekvationens giltighet tittar vi på F-fördelningen. Är F-värdet i modellen 

större än det kritiska F-värdet så skall nollhypotesen förkastas (Edling & Hedström, 2003). I 

vårt test uppgår F-värdet till låga 1,689, vilket innebär att vi inte kan finna något samband 

mellan uppsättning 1 och skuldsättning. 

 

Ur tabell 4.2.1 kan vi även utläsa en signifikansnivå på 17 % för hela modellen, vilket innebär 

att variablerna tillsammans inte har ett statistiskt signifikant samband med skuldsättning. I 

samma tabell kan vi även utläsa en låg korrelation, R-värde, på 15,2 % mellan de oberoende 

variablerna och den beroende variabeln.  
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Sedermera får vi även en väldigt låg justerad förklaringsgrad på endast 0,9 %. Det förklarar att 

de oberoende variablerna inte ger ett signifikant bidrag till förklaringsgraden.  

Vi kan således inte finna något stöd för att den första uppsättningen av de oberoende 

variablerna tillsammans förklarar den beroende variabeln, skuldsättning. 

 
Vidare görs även en multipel regressionsanalys av de mått som beräknats i linje med trade-off 

ansatsen samt måttet som används för beräkning av tillgångsstruktur. De mått som utgör 

uppsättning 2 är alltså de oberoende variablerna: tillgångsstrukturmåttet, lönsamhetsmått 2 samt 

tillväxtmått 2. Uppsättning 2 med oberoende variabler testas i förhållande till den beroende 

variabeln, skuldsättning.  

 
Tabell 4.2.2 – Relationen mellan de oberoende variablerna i uppsättning 2 och skuldsättning.  
 

Uppsättning: Adjusted          
R Square 

R-värde F-värde Sig. 

 2 0,074 0,295 6,773 0,000 

Beroende variabler: Skuldsättning  
Oberoende variabler: Tillgångstruktur, lönsamhetsmått 2 & tillväxtmått 2 

 

Den justerade determinationskoeffecienten för den här uppsättningen finansiella 

företagsegenskaper är låga 7,4 %. Det innebär att vi med de tre variablerna kan förklara 7,4 % 

av variationen i skuldsättning för svenska små onoterade företag. I tabell 4.2.2 får vi en 

korrelation, R-värde, på 29,5 %, vilket är högre än för uppsättning 1. Ur samma tabell kan vi 

även utläsa att F-värdet för uppsättning 2 är 6,773. Eftersom F-värdet för modellen är betydligt 

högre än det kritiska värdet innebär det att vi kan påvisa att det finns ett statiskt signifikant 

samband mellan uppsättning 2 och skuldsättning. 

 

För att ytterligare undersöka det samband som föreligger i modellen tittar vi på 

signifikansnivån för hela modellen och sedan för de olika variablerna. Signifikansnivån för hela 

modellen är 0,000 % vilket visar att modellen är signifikant och det finns ett samband. Ur tabell 

2.13 (se bilaga 2) kan vi vidare avläsa att tillgångsstruktur som individuell variabel har en 

signifikansnivå på 69,3%, vilket är mycket högre än 5 % och är alltså inte signifikant. Det 

indikerar att variabeln tillgångsstruktur inte tillför något i denna modell.  

 

Vidare kan vi avläsa i samma tabell 2.13 att variablerna lönsamhet samt tillväxt har 

signifikansnivå på 0 respektive 0,9 % och de båda är individuellt signifikanta.  
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Det indikerar att det finns stöd för att dessa två oberoende variabler tillsammans förklarar en 

del av den beroende variabeln, skuldsättning.  

 

För att ytterligare avgöra om det finns ett samband mellan de oberoende variablerna lönsamhet 

och tillväxt testade vi modellen ytterligare en gång, i tabell 2.10. Denna gång exkluderades 

variabeln för tillgångsstruktur då den inte tillförde något till förklaringsgraden i modellen 

(Jämför tabell 2.10 med 2.13 i bilaga 2). Genom att utesluta tillgångsstruktur ur modellen får vi 

en liten ökning i förklaringsgraden som nu blev 7,8 %. Signifikansnivån för den uppdaterade 

modellen är 0 % och indikerar då att modellen är signifikant. Även F-värdet för modellen visar 

ett större värde än det kritiska F-värdet och indikerar att ett statistiskt signifikant samband 

existerar. 

4.2.3 Korrelationsmatris 
 
Med hjälp av en korrelationsmatris är det möjligt att illustrera om det finns ett samband mellan 

två variabler. I en korrelation beräknar man ett värde som säger hur starkt ett samband mellan 

två variabler. (Edling & Hedström, 2003). Nedanstående tabell 4.2.3 visar att korrelationen 

mellan de olika variablerna är väldigt låga. Den högsta korrelationen som kan utläsas är 60,8 % 

mellan lönsamhetsmått 2 och lönsamhetsmått 1. Resterande korrelationsvärde är väldigt låga 

och ligger mellan 1,1 % - 23,9 %.   

 
Tabell 4.2.3- Korrelationsmatris mellan de olika variablerna 
 
  Skuldsättn

ing 
Lönsamhets

mått 1 
Lönsamhets

mått 2 
Tillväxtm

ått 1 
Tillväxtsmå

tt 2 
Tillgångstruktu

r mått 1 
 

Skuldsättning 
Pearson 
Correlatio
n 

1 -0,115 -,239** 0,084 0,11 0,006 

 Lönsamhetsm
ått 1 

Pearson 
Correlatio
n 

-0,115 1 ,608** ,145* ,218** 0,033 

 Lönsamhetsm
ått 2 

Pearson 
Correlatio
n 

-,239** ,608** 1 0,039 ,236** -,146* 

 
Tillväxtmått 1 

Pearson 
Correlatio
n 

0,084 ,145* 0,039 1 ,204** 0,033 

 Tillväxtsmått 
2 

Pearson 
Correlatio
n 

0,11 ,218** ,236** ,204** 1 -0,054 

 
Tillgångstrukt
ur mått 1 

Pearson 
Correlatio
n 

0,006 0,033 -,146* 0,033 -0,054 1 
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Om man tar med många oberoende variabler i en multipel regression finns det en stor risk att 

flera av dem är korrelerade och därigenom säger nästan samma sak, s.k. multikollinearitet. I en 

korrelationsmatris går det att se om de oberoende variablerna är korrelerade. Ett annat sätt att se 

om de oberoende variablerna är korrelerade med varandra är genom att utläsa VIF-värden, 

variance inflation factor. Ju högre VIF-värden desto större sannolikhet att variabler är 

korrelerade och att de därmed kan eller bör tas bort från analysen. (Edling & Hedström, 2003). 

I tabell 4.2.4 kan vi utläsa väldigt låga VIF-värden, för de mått som  tillhör uppsättning 1, på 

1,002 -1,027 vilket innebär att variablerna är väldigt lågt korrelerade med varandra. 

Tabell 4.2.4 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity staticstics 

B Std. Error Beta  
Tolerance 

 
VIF 

1 

(Constant) ,655 ,021  31,640 ,000   

Lönsamhet

smått 1 
-,304 ,160 -,130 -1,897 ,059 0,974 1,027 

Tillväxtmått 

1 
,023 ,015 ,103 1,495 ,136 0,974 1,027 

Tillgångstru

ktur mått 1 
,002 ,023 ,007 ,097 ,923 0,998 1,002 

 
 

I tabell 4.2.5 kan vi avläsa korrelationen mellan variablerna i uppsättning 2. Även här får vi 

väldigt låga VIF-värden som visar på att variablerna är väldigt svagt korrelerade med varandra. 

VIF-värdena för andra uppsättningen varierar från 1,022 till 1,08, vilket är något högre än VIF-

värdena för den första uppsättningen. Det visar på att det finns en lite starkare korrelation 

mellan variablerna i uppsättning 2. Men den låga korrelationen mellan variablerna även i den 

andra uppsättningen visar på att ingen av variablerna bör tas bort från analysen. 
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Tabell 4.2.5 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity staticstics 

B Std. Error Beta  
Tolerance 

 
VIF 

1 

(Constant) ,679 ,022  30,839 ,000   

Lönsamhet

smått 2 
-,399 ,096 -,284 -4,174 ,000 0,926 1,080 

Tillväxtsmåt

t 2 
,126 ,048 ,177 2,624 ,009 0,943 1,060 

Tillgångstru

ktur mått 1 
-,009 ,023 -,026 -,395 ,693 0,978 1,022 

 

4.4 Branschindelning 
Genom att fördela företagen utifrån branschtillhörighet kan vi se om det finns något samband 

mellan de företag som verkar inom samma område, som inte finns när analysen görs för det 

samlade antalet företag. Företagen delas in i 3 branscher: tjänster, handel och 

tillverkningssektorn. Fördelningen av företagen har vi gjort enligt följande: i tjänstesektorn har 

vi inkluderat 102 företag, i vår analys av tillverkningssektorn har vi inkluderat 44 företag och i 

handelssektorn har vi tagit med 48 företag. De företag som vi inte tagit med i någon av de tre 

branscherna exkluderades på grund av att deras verksamhet skillde sig från resterande.  

 

I vår analys med branschindelning använder vi oss av både uppsättning 1, som beräknats med 

pecking-order teorin som ansats, samt uppsättning 2, som är beräknat med trade-off teorin som 

ansats. Uppsättning 1 utgörs som tidigare nämnts av tillgångstrukturmåttet, lönsamhetsmått 1 

och tillväxtmått 1. Uppsättning 2 utgörs även det som tidigare nämnt av tillgångstrukturmåttet, 

lönsamhetsmått 2 och tillväxtmått 2. I denna analys lägger vi fokus på den justerade 

förklaringsgraden, F-värdet, korrelationen (R) och signifikansnivån.  
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Tabell 4.4 – Relationen mellan de oberoende variablerna och skuldsättning inom tre olika 

branscher 

 
 

Adjusted R Square 

 

R-värde 

 

F-värde Sig. för hela modellen 

 
Tillverkningssektorn 

  
  

  
 

    
Uppsättning 1 -0,007 0,258 0,900 0,45 
  

 
  

 Uppsättning 2 0,028 0,314 1,389 0,26 
  

 
  

   
 

  
 Handelssektorn 

 
  

   
 

  
 Uppsättning 1 0,117 0,418 3,031 0,039 

  
 

  
 Uppsättning 2 0,006 0,212 0,7 0,311 

 
 
Tjänstesektorn 

 
 
 

  

        
Uppsättning 1 0,053 0, 284 2,874 0,001 
      
Uppsättning 2 0,122 0,385 5,692 0,04 

 

Förklaringsgraden för tillverkningssektorn med uppsättning ett är negativ med 0,007. Med det 

menas att de oberoende variablerna: tillgångsstruktur, lönsamhetsmått 1 och tillväxt mått 1 

förklarar -0,7 % av variationen i företagets skuldsättning. 

 

Korrelationen, R-värde, uppgår till 25,8 %, vilket indikerar på ett svagt samband. Vidare kan vi 

avläsa i tabell 4.4 att F-värdet är låga 0,9 och att signifikansnivån är 45 %, vilket är betydligt 

större än 5 %. Sambandet är således inte heller statistiskt signifikant.  

 

För uppsättning två inom tillverkningssektorn är förklaringsgraden 0,028 och variationen i 

skuldsättningen kan då förklaras till 2,8 % av variationen i variablerna. Signifikansnivån för 

den andra uppsättningen uppgår till 26 % och är även den högre än den satta signifikansnivån 

5 %. Inte heller här finner vi ett statistiskt signifikant samband mellan de oberoende variablerna 

och skuldsättning för tillverkningssektorn. Vårt F-värde på 1,389 indikerar även det en 

avsaknad av signifikans. Vi får samtidigt en korrelation, R-värde, på 31,4 %, vilket är högre än 

för uppsättning 1. 

 



Donjeta Berisha & Johanna Nordenberg 
 
 

42 
 

 

Inom handelssektorn får vi en justerad förklaringsgrad på 0,117 för första uppsättningen 

variabler. Det innebär att variablerna förklarar 11,7 % av variationen i skuldsättning för 

företagen inom handelssektorn. Även om förklaringsgraden är relativt låg kan vi avläsa att 

signifikansnivån är 3,9 % och sambandet är statistiskt signifikant. Däremot finner vi inget 

statistiskt signifikant samband för uppsättning 2 som uppvisar en signifikansnivå på 31,1 %. 

Ytterligare stöd för att det inte råder ett statiskt signifikant samband är de låga F-värdena på 

3,021 för uppsättning 1 och 0,7 för uppsättning 2. Resultatet från tabell 4.4 indikerar att 

sambandet är starkare för uppsättning 1 som har en korrelation, R-värde, på 41,8 % än för 

uppsättning två som ger oss en korrelation, R-värde, på endast 21,2 %. 

 

Resultatet visar att endast tjänstebranschen påvisar ett statistiskt signifikant samband mellan 

skuldsättningsgraden och de finansiella företagsegenskaperna för båda uppsättningarna av 

variabler. Vi finner därför stöd för både pecking-order- och trade-off ansatsen. 

Regressionsanalysen i tabell 4.3 indikerar att sambandet i tjänstesektorn är svagare för 

uppsättning 1 som har en korrelation på 28,4 % än för uppsättning 2 som ger oss en korrelation, 

R-värde, på 38,5 %. Den justerade förklaringsgraden är även inom tjänstebranschen väldigt låg 

för båda uppsättningarna, på endast 5,3 % och 12,2 %. De justerade förklaringsgraderna som 

fås i regressionsanalysen i tabell 4.4 styrker det vi tidigare konstaterat, genom enkla och 

multipla regressionsanalyser, att sambandet mellan de finansiella företagsegenskaperna och 

skuldsättningsgraden är svagt.  

4.4 Sammankoppling 
Tillgångstruktur är enligt våra resultat positivt relaterad till skuldsättning. I vårt fall indikerar 

det att ju högre materiella tillgångar desto högre skuldsättning. Det kan bero på att materiella 

tillgångar är mycket viktiga för små företag, eftersom det bidrar till att överkomma problem 

med informationsassymetri (Bhaird & Lucey, 2009). Den positiva effekten härrör helt från 

långfristiga skulder då kortfristiga skulder påverkas negativt av materiella tillgångar. Materiella 

tillgångar som säkerhet är ett sätt att minska risken för små företag då det underlättar tillgången 

till långfristiga skulder. För företagen, innebär det att kostnader för långfristiga skulder blir 

lägre eftersom bankerna sätter högre räntor på kortfristiga lån (Degryse et al., 2010).  

 

Tidigare studier som genomförts på företag i utvecklingsländer visar att det bör finnas ett 

negativt samband mellan skuldsättning och tillgångsstruktur (Bauer, 2004, Booth et al., 2001, 

Mazur, 2007 och Karadeniz et al., 2009).  
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Då Sverige inte är ett utvecklingsland och denna studie baseras på svenska små företag bör det i 

enlighet med tidigare studier finnas ett positivt samband vilket det visat sig finnas om än inte 

signifikant. 

 

I båda lönsamhetsmåtten får vi ett negativt samband med skuldsättning vilket ligger i linje med 

Degryse et al.s (2010) studie. De menar att skuldnivån är lägre om ett företag genererar vinst. 

Detta tyder på att ledningen i små företag föredrar internfinansiering först, såsom förutses av 

pecking-order teorin. Vidare innebär det att agency problem med det fria kassaflödet är 

obefintligt i små företag, eftersom de inte är börsnoterade och ägandet är koncentrerat (a.a.). 

 

Regressionsanalyserna för tillväxtmåtten indikerar att det finns ett positivt samband mellan 

tillväxt och skuldsättning vilket även Bhaird och Lucey (2009) kom fram till i sin studie. Enligt 

deras studie påvisar resultatet att små företag med hög tillväxt inte har tillräckligt med interna 

medel för att finansiera de investeringar som krävs för att företaget ska växa. Ägare av små 

företag med hög tillväxt är då mer benägna att släppa på sin kontroll över företaget genom att 

öka belåningen för att möjliggöra tillväxten än vad ägare i företag med låg tillväxt är (Bhaird & 

Lucey, 2009). Det är inte förvånande att omsättningstillväxten och skuldsättningen är positivt 

korrelerade i småföretag då en tillväxt i omsättning skulle tvinga företagen att söka extern 

finansiering i form av lån för att kunna växa ytterligare. 

 

Förklaringsgraden för båda våra multipla regressionsanalyser är väldigt låga. Vi uppnår en 

förklaringsgrad på 0,9 % för variablerna i uppsättning 1 och 7,4 % vid uppsättning 2.  

Det är väldigt lågt i jämförelse med Frank och Goyals (2009) studie där de uppnår en 

förklaringsgrad på 27 %. Även Rajan och Zingales (1995) uppnår en högre förklaringsgrad men 

har dock en större variation som sträcker sig mellan 5 och 30 %.  

 

Även i vår analys av branschindelning uppvisar resultaten låga förklaringsgrader. Men då vi får 

högre korrelation, R-värde, inom branscher får vi en indikation på att sambanden är starkare när 

företagen delas in i branscher än när företagen inte delas in. Detta ligger i linje med Frank och 

Goyal (2009) studie som kom fram till att branschindelning har ett starkt samband med stora 

företags kapitalstruktur och bidrar till förklaring av företagens val av kapitalstruktur. Johnsen 

och McMahon (2005) studie på små och medelstora företag uppvisar även det stöd för att 

branschindelning har ett starkt samband med SMEs finansieringsbeteende. I vår analys 

uppvisar resultaten statiskt signifikanta samband inom två branscher vilket påvisar att 

branschindelningen kan vara en viktig aspekt att beakta även för små onoterade företag. 
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5 Avslutande diskussion 
I det sista kapitlet presenteras uppsatsens forskningsfråga, slutsatser presenteras och en 

diskussion förs kring resultatet. Kapitlet avslutas med förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Diskussion och slutsatser  
Syftet med denna studie var att utifrån teoretiska ansatser och tidigare forskning som rör 

kapitalstruktur, visa om de valda finansiella företagsegenskaperna förklarar kapitalstrukturen i 

svenska små företag. Således har vår forskningsfråga varit ”Förklarar finansiella 

företagsegenskaper kapitalstrukturen i små svenska företag?”. Svaret på vår forskningsfråga är 

att de utvalda finansiella företagsegenskaperna i vår studie inte kan förklara kapitalstrukturen i 

de små svenska företagen. Detta baseras på resultatet från de statistiska körningarna. Utifrån 

våra resultat och de låga förklaringsgraderna kan vi inte dra slutsatsen att de finansiella 

företagsegenskaperna: tillgångsstruktur, lönsamhet och tillväxt förklarar svenska småföretags 

kapitalstruktur fullt ut. De slutsatser som dras kan generaliseras och gäller för hela 

målpopulationen, som består av alla små onoterade företag i Sverige.  

 

Cassar och Holmes (2003) fick i sin studie fram resultat som indikerar att variabler som 

tillgångsstruktur, lönsamhet och tillväxt är viktiga i förhållande till företags skuldsättning. 

Deras forskning tyder på att teorier som utvecklats i syfte att förklara stora företags 

kapitalstruktur, så som pecking-order och trade-off, även kan tillämpas på små och medelstora 

företag i Australien. Utifrån resultatet i denna studie kan vi ansluta oss till slutsatserna i deras 

studie då det indikerar att pecking-order samt trade-off teorin tillsammans kan tillämpas på små 

svenska företag. De låga förklaringsgraderna och avsaknaden av signifikans i de statistiska 

undersökningarna påvisar däremot att sambanden är svaga.    

 

Vidare kan vi även dra slutsatsen om att svenska småföretags kapitalstruktur skiljer sig från 

andra länder. Variationerna kan bero på skillnader i attityder till lånefinansiering, 

upplysningskrav, relationer med banker, beskattning och andra nationella ekonomiska, sociala 

och kulturella skillnader. Dessa, i sin tur, kan bero på olika nivåer av agentkostnader och 

informationsasymmetri mellan länder (Hall, Hutchinson och Michaelas, 2004).  
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5.2 Förslag till vidare studier 
Resultatet i denna studie ger utrymme för vidare forskning på de förklarande finansiella 

företagsegenskaperna för de svenska småföretagen. Förklaringsgraderna i våra statistiska 

undersökningar är väldigt låga vilket tyder på att fortsatt forskning bör inkludera fler eller andra 

finansiella företagsegenskaper som möjligen har större betydelse för vad som förklarar 

kapitalstrukturen för de små företagen i Sverige. Ytterligare forskning inom området bör göras 

för att utveckla eller hitta nya modeller som bättre förklarar kapitalstrukturen i små onoterade 

företag.  

 

En kvantitativ analys valdes för att kunna dra generella slutsatser. För en mer djupgående 

analys kan man istället göra en kvalitativ analys genom intervjuer med ledningen i 

småföretagen och på sätt få deras synvinkel på vilka förklarande finansiella egenskaper som 

påverkar kapitalstrukturen. 

 

I vår studie har vi haft ett tvärsnittsperspektiv och endast hämtat årsredovisningar från år 2011. 

En analys under en längre period skulle kanske ge andra resultat. Vi lämnar det för vidare 

forskning. Longitudinella studier som undersöker förändringar över tid i företagens 

finansierings beteende kan ge större insikt i de ekonomiska valen som företaget gör. Tyvärr 

begränsas vi i denna studie av antal tidsserier som finns tillgängliga och att viss bristande 

överensstämmelse i de oberoende variablerna över tid inte lämpar sig för sådan analys. Flera 

forskare har testat pecking-ordning teorin empiriskt över längre tidsperioder och resultaten 

visar på en bättre förståelse av finansierings val som skulle kunna behandlas ytterligare med 

framtida forskning (Shyam-Sunder och Myers, 1999, Fama och French, 2000). Möjligheten att 

göra ytterligare forskning över tiden finns framförallt för de större mer etablerade företagen, på 

grund av att deras livslängd är betydligt högre än livslängden för små företag och de stora 

företagen har mer krävande rapporteringskrav (Cassar & Holmes, 2003). 

 

Då företagen delas in beroende på bransch indikerar resultaten att det finns starkare samband än 

när företagen inte delas in. En praktisk implikation blir således att ledningen inom små svenska 

företag bör beakta industrin som en viktig aspekt för småföretagens kapitalstruktur. Förslagsvis 

bör framtida forskning fokusera på branschspecifika faktorer då det kan ge en bättre bild av 

variationen i skuldsättning. 

 

Ytterligare forskning genom att även beakta landspecifika egenskaper kan ge mer förklaringar 

till svenska småföretags kapitalstruktur. 
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Bilaga 1 

Företagslista 
 

Lista över 220 företag hämtade från Retreiver 
Flåren AB Scandinavian Eyewear AB 
Opus Bima AB Scanflex Healthcare AB 
RHI Refractories Nord AB Lazard AB 
Telemar Scandinavia AB W-M Alitea AB 
Bengt-Martins AB Norbottens Resebyrå AB 
Alere AB Banqsoft AB 
Hugossons Butiks AB RK Teknik i Gusum AB 
Fricweld AB AB för Pantbelåning i Göteborg 
Efva Attling Stockholm AB EU Bildelar i Göteborg AB 
BTM Invest AB Modulpac AB 
Oppboga Bruk AB Sotenäsbostäder AB 
Breddens Motor City AB Kompago Kommunikation AB 
IMG (Sweden) AB Brättinge Vård o Omsorg AB 
Sterner Stenhus AB OKIN Facility Sweden AB 
Sennen AB Svenska tandläkarhuset AB 
G Grönberg Advokatbyrå Westerviks Maskinmontage Aktiebolag 
StayAt HotelApart AB Solid Beans AB 
CW Lundberg Industri AB Almi Företagspartner Stockholm AB 
Strukturinvest Fondkommission AB Trucker i Nykvarn AB 
Cognizant Technology Solutions Sweden AB Acros Hydraulik AB 

Lindvalls Kaffe AB Wä Bil AB 
Mariehus AB CN Food trading AB 
Jelanders Bil AB Karlskoga CNC Quality AB 
Ronneby Svets & Smide AB Mouldex Plast AB 
Slottsbro AB SSRS Plaza AB 
Ivars Bil i Östersund AB MW Brödservice AB 
L.R. System AB Optidev AB 
Lennart Ericsson Fastigheter AB SCANPILE 
Victoria Scandinavian Soap AB Bollnäs Skogsentreprenad AB 
Ownit Broadband AB EMT i Götene AB 
Obadja AB Genti AB 
Produktställ i Hillerstorp AB Ristorante Villa Romana AB 
Alfta Kvalitetslego AB Further AB 
Berco Produktion i Skellefteå AB Revisor Peter Jonzon Aktiebolag 
Navamedic AB Hansson & Hansson Rör Aktiebolag 
Speed Identity AB Louis De Geer Kon.& Kong. AB 
Ingenjörsfirma G. Hedlunde AB IDENET AB 

b.n.t Scandinavia AB Sveprol Bio Production AB 
Klikki AB Ehrner & Delmar Patentbyrå AB 
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SmartRefill i Helsingborg AB Natumin Pharma AB 

Excellence Hotels AB Swepac AB 

Loppia AB Arbrå Byggarna AB 

Leny Fastighets AB Wienerberger AB 

Slegwerk Scandinavia AB TELENTA AB 
Johan & Nyström Kafferostare & Tehandlare 
AB Powerbox AB 

Malå GeoScience Förvaltnings AB Itrim Sverige AB 

Pre Cast Technology AB AB Dennis Lundins Bil 

M o P Vestman Livs AB Boas Industriservice AB 

PDS Vision Group AB AB Lomma Tegelfabrik 

AB Boxholmshus Tovar Livs AB 

Midsummer AB Bostjärnan Förvaltnings AB 

AL-KO Kober AB Varekilsboden AB 

Fire Fighting Systems Sweden AB Mora Bil & Traktor AB 

Tholmarks Uthyrning AB Wolfgang Mai Livs AB 

Prominent Doserteknik AB RPS Partners AB 

Hembiobutiken Sverige AB Bilspektrum AB 

Södra Århults Torv AB E K Almgren Papper och Plast AB 

Göran Rydén Försäljnings AB CBRE Global Investors Nordics AB 

Bostjärnan AB Infomaker Scandinavia AB 

Vitec Fastighetsssystem AB Sjöbo Elnät aktiebolag 

Franzéns Mekaniska Verkstad AB Aktiebolaget Årjängs Järn 

Sunnerbo Fönster AB Karlskrona bilcenter AB 

INIT AB DAD direct aktiebolag 

Bureau Veritas Certification Sverige AB TKG teknikkonsultgruppen aktiebolag 

Nyströms Pressgjuteri AB Beves Express AB 

EXHAUSTO AB IDÉ house of brands Sweden AB 

UW-ELAST AB MIR gruppen AB 

LF Invest AB Nohau solutions AB 

Haag & Carlsson Bil AB Industriverken plåt & Emalj(pl-em) AB 

Addskills AB Aniagra produktions AB 

Yara Helsingborg AB Vindö Byggvaror aktiebolag 

Byt Bil Nordic AB Åhmans i Åhus aktiebolag 

Peter Ljungkvist Bygg & Schakt Lego SvetZ i Strömsund AB 

Metro International Sweden AB Sörmlands Skogstransporter AB 

Europart i Sverige AB Teknik system i Vänersborg AB 

Stålservice Värmebehandling Nordic AB Dahlqvists Bil Hässleholm AB 

Pierce AB Fastighets Aktiebolaget RAWI 

T.M Godis i Skövde AB Cactus uniview AB 
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R.G.E Trading aktiebolag Srs Hotell & Konferens Aktiebolag 
Capro Handenstedt Storkök AB Carl Stahl AB 
SKS Sweden AB Görla VVS AB 
Sunne Bostads Aktiebolag Bright verksamhetsutvecklingAB 
Inläsningstjänst Utbildning & Media i Stockholm AB Jesab i Växjö AB 

No 1 Video på Götgatan Aktiebolag Revisor Peter Jonzon Aktiebolag 
Söderöl AB Srs Hotell & Konferens Aktiebolag 
Filpro Aktiebolag Kronståhl & Juhlin Måleri AB 
Bin Consulting AB Kronståhl & Juhlin Måleri AB 
Nya Fricks Konditori i Rättvik AB Lars Ericssons Måleri i Hedemora AB 

Ringängen Ingenjörs Aktiebolag Gila Control System Aktiebolag 
Gothenburgh fuelling company aktiebolag Vallgårda Entreprenad AB 
C J advokatbyrå AB Bo Ottossons Åkeri AB 
Matfors Hydraulservice AB Solid Beans AB 
Againsallodds Sweden AB Lars Ericssons Måleri i Hedemora AB 
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Bilaga 2  

Statistiska körningar 
	  
Tabell 2.1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,115a ,013 ,009 ,2246728677882 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,148 1 ,148 2,940 ,088b 

Residual 11,004 218 ,050   

Total 11,153 219    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,660 ,020  33,796 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,269 ,157 -,115 -1,715 ,088 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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Tabell 2.2 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,239a ,057 ,053 ,2196509827651 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,635 1 ,635 13,158 ,000b 

Residual 10,518 218 ,048   

Total 11,153 219    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,688 ,020  34,400 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,334 ,092 -,239 -3,627 ,000 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 

 
Tabell 2.3 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,084a ,007 ,003 
,225379534527

2 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,079 1 ,079 1,556 ,214b 

Residual 11,074 218 ,051   

Total 11,153 219    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,634 ,016  40,139 ,000 

Tillväxtmått 1 ,018 ,015 ,084 1,248 ,214 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
 

Tabell 2.4 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,110a ,012 ,008 ,2248138291651 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,135 1 ,135 2,663 ,104b 

Residual 11,018 218 ,051   

Total 11,153 219    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 
 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,627 ,017  36,971 ,000 

Tillväxtsmått 2 ,078 ,048 ,110 1,632 ,104 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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Tabell 2.5 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,006a ,000 -,005 ,2275472421065 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,000 1 ,000 ,007 ,934b 

Residual 11,132 215 ,052   

Total 11,133 216    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,638 ,017  38,325 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 ,002 ,024 ,006 ,083 ,934 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
 
Tabell 2.6 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,154a ,024 ,015 ,2239996362344 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1, Lönsamhetsmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,264 2 ,132 2,635 ,074b 

Residual 10,888 217 ,050   

Total 11,153 219    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1, Lönsamhetsmått 1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,657 ,020  33,423 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,304 ,158 -,130 -1,922 ,056 

Tillväxtmått 1 ,023 ,015 ,103 1,521 ,130 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 

Tabell 2.7 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,114a ,013 ,004 ,2265973485361 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,144 2 ,072 1,407 ,247b 

Residual 10,988 214 ,051   

Total 11,133 216    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1 
 
 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,658 ,021  31,841 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,265 ,158 -,114 -1,675 ,095 

Tillgångstruktur mått 1 ,003 ,023 ,009 ,139 ,890 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,075 2 ,037 ,725 ,485b 

Residual 11,058 214 ,052   

Total 11,133 216    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtmått 1 
 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,633 ,017  37,042 ,000 

Tillväxtmått 1 ,018 ,015 ,082 1,201 ,231 

Tillgångstruktur mått 1 ,001 ,024 ,003 ,044 ,965 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
Tabell 2.9 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,152a ,023 ,009 ,2259456563859 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtmått 1, Lönsamhetsmått 1 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,259 3 ,086 1,689 ,170b 

Residual 10,874 213 ,051   

Total 11,133 216    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtmått 1, Lönsamhetsmått 1 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,082a ,007 -,003 ,2273129828974 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtmått 1 

b.  

Tabell 2.8 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,655 ,021  31,640 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,304 ,160 -,130 -1,897 ,059 

Tillväxtmått 1 ,023 ,015 ,103 1,495 ,136 

Tillgångstruktur mått 1 ,002 ,023 ,007 ,097 ,923 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 

Tabell 2.10 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,294a ,086 ,078 ,2167148763419 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Lönsamhetsmått 2 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,961 2 ,481 10,232 ,000b 

Residual 10,191 217 ,047   

Total 11,153 219    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Lönsamhetsmått 2 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,677 ,020  33,498 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,392 ,094 -,280 -4,195 ,000 

Tillväxtsmått 2 ,125 ,047 ,176 2,636 ,009 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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Tabell 2.11 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,240a ,058 ,049 ,2214188622675 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 2 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,641 2 ,320 6,537 ,002b 

Residual 10,492 214 ,049   

Total 11,133 216    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 2 
 
 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,691 ,022  31,624 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,341 ,094 -,242 -3,615 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 -,010 ,023 -,030 -,441 ,659 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
Tabell 2.12 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,111a ,012 ,003 ,2266610187794 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtsmått 2 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,138 2 ,069 1,346 ,263b 

Residual 10,994 214 ,051   

Total 11,133 216    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtsmått 2 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,625 ,018  33,904 ,000 

Tillväxtsmått 2 ,079 ,048 ,111 1,638 ,103 

Tillgångstrukturmått 1 ,004 ,023 ,012 ,172 ,864 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 

Tabell 2.13 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,295a ,087 ,074 
,218435869945

5 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtsmått 2, 

Lönsamhetsmått 2 
 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,969 3 ,323 6,773 ,000b 

Residual 10,163 213 ,048   

Total 11,133 216    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtsmått 2, Lönsamhetsmått 2 

 
 
 
 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,679 ,022  30,839 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,399 ,096 -,284 -4,174 ,000 

Tillväxtsmått 2 ,126 ,048 ,177 2,624 ,009 

Tillgångstruktur mått 1 -,009 ,023 -,026 -,395 ,693 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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Branschindelning 
 
Regressionsanalyser för tjänsteföretag 
 
Tabell 2.14 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,066a ,004 -,006 
,213171705014

262 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,020 1 ,020 ,436 ,511b 

Residual 4,544 100 ,045   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,695 ,028  24,808 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,123 ,187 -,066 -,660 ,511 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
 
Tabell 2.15 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,283a ,080 ,071 
,204871025156

757 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,367 1 ,367 8,739 ,004b 

Residual 4,197 100 ,042   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,735 ,027  27,226 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,362 ,122 -,283 -2,956 ,004 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
Tabell 2.16 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,113a ,013 ,003 
,212271573943

803 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,058 1 ,058 1,290 ,259b 

Residual 4,506 100 ,045   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,676 ,022  31,107 ,000 

Tillväxtmått 1 ,017 ,015 ,113 1,136 ,259 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
 
Tabell 2.17 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,104a ,011 ,001 
,212468598905

051 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,050 1 ,050 1,102 ,296b 

Residual 4,514 100 ,045   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,674 ,023  29,847 ,000 

Tillväxtsmått 2 ,063 ,060 ,104 1,050 ,296 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
Tabell 2.18 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,255a ,065 ,055 
,206599065081

674 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,296 1 ,296 6,928 ,010b 

Residual 4,268 100 ,043   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,638 ,026  24,144 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 ,170 ,065 ,255 2,632 ,010 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
 
Tabell 2.19 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,284a ,081 ,053 
,206895617504

056 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1, 

Tillväxtmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,369 3 ,123 2,874 ,040b 

Residual 4,195 98 ,043   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1, Tillväxtmått 1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,654 ,031  21,138 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,204 ,184 -,109 -1,106 ,272 

Tillväxtmått 1 ,013 ,015 ,085 ,855 ,395 

Tillgångstruktur mått 1 ,168 ,066 ,252 2,546 ,012 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 

Tabell 2.20 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,385a ,148 ,122 
,199151232627

249 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Tillgångstruktur mått 1, 

Lönsamhetsmått 2 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,677 3 ,226 5,692 ,001b 

Residual 3,887 98 ,040   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 2 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,681 ,036  19,196 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 ,132 ,066 ,198 1,991 ,049 

Lönsamhetsmått 2 -,345 ,129 -,270 -2,665 ,009 

Tillväxtsmått 2 ,125 ,059 ,206 2,127 ,036 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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Tabell 2.21 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,272a ,074 ,055 
,206614518124

413 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,338 2 ,169 3,956 ,022b 

Residual 4,226 99 ,043   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,654 ,031  21,169 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,181 ,182 -,097 -,992 ,323 

Tillgångstruktur mått 1 ,178 ,065 ,266 2,729 ,008 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 

Tabell 2.22 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,330a ,109 ,091 
,202666075682

828 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2, Tillgångstruktur mått 1 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,498 2 ,249 6,059 ,003b 

Residual 4,066 99 ,041   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2, Tillgångstruktur mått 1 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,693 ,036  19,398 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 ,120 ,067 ,180 1,785 ,077 

Lönsamhetsmått 2 -,285 ,129 -,223 -2,218 ,029 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
Tabell 2.23 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,263a ,069 ,051 
,207127603729

888 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1, Tillgångstruktur mått 1 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,317 2 ,158 3,691 ,028b 

Residual 4,247 99 ,043   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1, Tillgångstruktur mått 1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,637 ,027  23,920 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 ,162 ,066 ,242 2,455 ,016 

Tillväxtmått 1 ,010 ,015 ,069 ,700 ,485 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
 
Tabell 2.24 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,294a ,087 ,068 
,205197819574

348 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Tillgångstruktur mått 1 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,396 2 ,198 4,697 ,011b 

Residual 4,169 99 ,042   

Total 4,564 101    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Tillgångstruktur mått 1 

 
 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,622 ,028  21,905 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 ,187 ,065 ,279 2,866 ,005 

Tillväxtsmått 2 ,091 ,059 ,150 1,540 ,127 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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Regressionsanalyser för tillverkningsföretag 
 

Tabell 2.25 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,188a ,035 ,012 
,247296160071

764 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,094 1 ,094 1,537 ,222b 

Residual 2,569 42 ,061   

Total 2,663 43    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,590 ,045  13,042 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,521 ,420 -,188 -1,240 ,222 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
 
Tabell 2.26 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,194a ,037 ,015 
,247018561630

083 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,100 1 ,100 1,635 ,208b 

Residual 2,563 42 ,061   

Total 2,663 43    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,597 ,048  12,412 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,303 ,237 -,194 -1,279 ,208 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
 
Tabell 2.27 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,073a ,005 -,018 
,251115175699

984 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,014 1 ,014 ,223 ,639b 

Residual 2,648 42 ,063   

Total 2,663 43    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,565 ,041  13,788 ,000 

Tillväxtmått 1 -,025 ,053 -,073 -,472 ,639 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
 
Tabell 2.28 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,192a ,037 ,014 
,247099811250

525 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,098 1 ,098 1,606 ,212b 

Residual 2,564 42 ,061   

Total 2,663 43    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,520 ,048  10,818 ,000 

Tillväxtsmått 2 ,271 ,214 ,192 1,267 ,212 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
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Tabell 2.29 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,058a ,003 -,022 
,254398750790

686 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,009 1 ,009 ,133 ,717b 

Residual 2,589 40 ,065   

Total 2,597 41    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,555 ,042  13,236 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 -,011 ,029 -,058 -,365 ,717 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
Tabell 2.30 
 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,258a ,066 -,007 
,252620557197

086 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1, 

Tillväxtmått 1 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,172 3 ,057 ,900 ,450b 

Residual 2,425 38 ,064   

Total 2,597 41    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1, Tillväxtmått 1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,604 ,052  11,544 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -,454 ,433 -,165 -1,049 ,301 

Tillväxtmått 1 -,082 ,072 -,179 -1,131 ,265 

Tillgångstruktur mått 1 -,015 ,029 -,082 -,517 ,608 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
 
 
Tabell 2.31 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,314a ,099 ,028 
,248186160842

512 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtsmått 2, 

Lönsamhetsmått 2 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,257 3 ,086 1,389 ,261b 

Residual 2,341 38 ,062   

Total 2,597 41    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Tillväxtsmått 2, Lönsamhetsmått 2 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,557 ,058  9,591 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,371 ,246 -,238 -1,507 ,140 

Tillväxtsmått 2 ,352 ,220 ,252 1,600 ,118 

Tillgångstruktur mått 1 -,017 ,028 -,090 -,583 ,564 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
 
Regressionsanalyser för handelsföretag 
 
Tabell 2.32 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,404a ,163 ,145 
,183320643262

998 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,301 1 ,301 8,971 ,004b 

Residual 1,546 46 ,034   

Total 1,847 47    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 1 

 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,676 ,036  18,622 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -1,487 ,496 -,404 -2,995 ,004 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,080 1 ,080 2,070 ,157b 

Residual 1,768 46 ,038   

Total 1,847 47    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,640 ,039  16,495 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,251 ,174 -,208 -1,439 ,157 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 2.33 
 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,208a ,043 ,022 
,196037898642

695 

a. Predictors: (Constant), Lönsamhetsmått 2 
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Tabell 2.34 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,070a ,005 -,017 
,199911094423

202 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,009 1 ,009 ,226 ,637b 

Residual 1,838 46 ,040   

Total 1,847 47    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.35 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,063a ,004 -,018 
,200007736266

020 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,593 ,035  17,067 ,000 

Tillväxtmått 1 ,055 ,116 ,070 ,475 ,637 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,007 1 ,007 ,181 ,673b 

Residual 1,840 46 ,040   

Total 1,847 47    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,592 ,037  16,164 ,000 

Tillväxtsmått 2 ,054 ,126 ,063 ,425 ,673 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

 

 

Tabell 2.36  
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,023a ,001 -,022 
,202327038054

989 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,001 1 ,001 ,023 ,879b 

Residual 1,842 45 ,041   

Total 1,843 46    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) ,604 ,038  16,073 ,000 

Tillgångstruktur mått 1 -,043 ,282 -,023 -,153 ,879 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

 

Tabell 2.37 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,419a ,176 ,139 
,183931239184

834 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1, Lönsamhetsmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,325 2 ,162 4,803 ,013b 

Residual 1,522 45 ,034   

Total 1,847 47    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtmått 1, Lönsamhetsmått 1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,664 ,040  16,800 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -1,530 ,501 -,416 -3,056 ,004 

Tillväxtmått 1 ,090 ,107 ,113 ,834 ,409 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 
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Tabell 2.38 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,418a ,175 ,117 
,188095160435

862 

a. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1, 

Tillväxtmått 1 

 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,322 3 ,107 3,031 ,039b 

Residual 1,521 43 ,035   

Total 1,843 46    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Tillgångstruktur mått 1, Lönsamhetsmått 1, Tillväxtmått 1 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,667 ,046  14,388 ,000 

Lönsamhetsmått 1 -1,530 ,512 -,416 -2,988 ,005 

Tillväxtmått 1 ,093 ,141 ,092 ,659 ,513 

Tillgångstruktur mått 1 -,045 ,263 -,024 -,170 ,866 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 
 
 
Tabell 2.39 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,225a ,051 ,006 
,197418465570

582 

a. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Lönsamhetsmått 2 
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ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,094 2 ,047 1,200 ,311b 

Residual 1,754 45 ,039   

Total 1,847 47    

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

b. Predictors: (Constant), Tillväxtsmått 2, Lönsamhetsmått 2 

 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,628 ,044  14,417 ,000 

Lönsamhetsmått 2 -,263 ,177 -,218 -1,488 ,144 

Tillväxtsmått 2 ,075 ,125 ,088 ,599 ,552 

a. Dependent Variable: SkuldsättningHandel 

 

Tabell 2.40 
 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 ,225a ,051 ,008 ,197418465570582 

a. Predictors: (Constant), Tillgångsstruktur, Tillväxtmått2, Lönsamhetsmått2 

 
 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression ,094 2 ,047 1,200 ,311b 

Residual 1,754 45 ,039   

Total 1,847 47    

a. Dependent Variable: Skuldsättning 
b. Predictors: (Constant), Tillgångsstruktur, Tillväxtmått2, Lönsamhetsmått2 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,628 ,044  14,417 ,000 

Lönsamhetsmått2 -,263 ,177 -,218 -1,488 ,144 

Tillväxtmått2 ,075 ,125 ,088 ,599 ,552 

Tillgångsstruktur -,106 ,285 -,056 -,373 ,711 

a. Dependent Variable: Skuldsättning 

 
 


