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Sammanfattning 
Titel: Kapitalstruktur i svenska SMEs - En kvantitativ studie av 12 861 företag inom SME-
kategorin “små”    
 
Nivå: C-uppsats inom ämnet företagsekonomi  
 
Författare: Amanda Hallberg och Oliwia Kastman 
 
Handledare: Peter Lindberg 
 
Datum: 2016 - maj 
 
Syfte: Syftet med denna studie är att studera hur små- och medelstora företags kapitalstruktur 
påverkas av företagets lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar, storlek och 
bransch.  
 
Metod: Studien genomför en kvantitativ undersökning med en deduktiv ansats. Med 
utgångspunkt i tidigare forskning utformas sex oberoende variabler för att sedan testa dess 
påverkan på kapitalstrukturen. Data samlas in från företagens årsredovisningar med hjälp av 
databasen Retriever och behandlas i Microsoft Excel. Data analyseras sedan med hjälp av 
korrelationsanalyserna Pearson´s r och Spearmans rho samt en multipel regressionsanalys i 
statistikprogrammet SPSS för att utröna eventuella samband. 
 
Resultat & slutsats: Studien erhåller en förklaringsgrad på 7,1 procent samt konstaterar att 
variablerna lönsamhet och ålder har ett positivt samband med soliditet, och därmed en negativ 
koppling till belåning. Den oberoende variabeln materiella anläggningstillgångar uppvisar en 
positiv korrelation med skuldsättningsgraden. Resultaten som studien kommer fram till finner 
stöd i tidigare forskning med undantag för den oberoende variabeln tillväxt och till viss del 
bransch. Slutligen fastställer studien att ålder är den oberoende variabel med störst inverkan på 
kapitalstrukturen. 
 
Förslag till vidare forskning: Det skulle vara intressant att undersöka fler faktorer än vad denna 
studie behandlar, för att se dess påverkan på kapitalstrukturen. Ett ytterligare förslag till fortsatt 
forskning är att genomföra en mer djupgående analys av branscherna, då dessa genererade 
varierande samband.  
 
Uppsatsens bidrag: Studiens resultat bidrar till ökad förståelse för kapitalstruktur i svenska SME 
samt verkar som indikator för vilka faktorer som har betydelse för soliditeten. Därmed bidrar 
arbetet till teoribildningen gällande svensk kapitalstruktur. Uppsatsen kan fungera som en 
vägledning för befattningshavare vad det gäller företagets finansiella struktur och utgör därför 
också ett praktiskt bidrag. 
 
Nyckelord: kapitalstruktur, SME, skuldsättningsgrad, soliditet, lönsamhet, ålder, tillväxt, 
materiella anläggningstillgångar, storlek, bransch. 
 
 



 

Abstract 
Title: Capital structure in swedish SMEs - A quantitative study of 12 861 firms in the SME 
category "small"  
 
Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 
 
Author: Amanda Hallberg and Oliwia Kastman 
 
Supervisor: Peter Lindberg 
 
Date: 2016 – may 
 
Aim: The purpose of this study is to examine how Small and Medium-Sized Enterprise’s capital 
structure is influenced by the company's profitability, age, growth, tangible assets, size and 
sector. 
 
Method: The study carries out a quantitative survey with a deductive approach. Based on 
previous research six independent variables is designed with the purpose to test their  impact on 
capital structure. The data is collected from annual reports using the database Retriever and 
processed in Microsoft Excel. The data is analyzed by using the two correlation analysis 
Pearson’s r and Spearman’s rho and a multiple regression analysis in the statistic program SPSS 
to determine any correlation.  
 
Result & Conclusions: The study receive an explanation rate of 7.1 percent and concludes that 
the variables profitability and age show a negative correlation with debt ratio, and thus a negative 
connection to borrowing. The independent variable tangible assets show a positive correlation 
with debt. The results of the study obtain support in previous research, with reservation for the 
independent variable growth and, to some extent, a few sector categories. Finally, the study 
shows that age is the independent variable with the greatest impact on capital structure. 
 
Suggestions for future research: It would be interesting to examine more factors than this study 
addresses, to see its impact on capital structure. A further proposal for future research is to 
conduct a more in-depth analysis of the variable sector, as it generates varying connection. 
 
Contribution of the thesis: The study results contribute to greater understanding of the capital 
structure in the Swedish SME and acts as an indicator of the factors that are important for the 
equity ratio. Thereby contributing to the theory regarding Swedish capital structure. The paper 
can serve as a guide for management in terms of its financial structure and is therefore also a 
practical contribution. 
 
Key words: capital structure, SME, debt ratio, equity ratio, profitability, age, growth, tangible 
assets, size, sector.    
 
 



 

Begreppsdefinitioner 
SME = Små- och medelstora företag 

POT = Pecking order theory 

TOT = Trade-off theory 

WACC = Weighted average cost of capital 

ROA = Avkastning på totalt kapital 

Skuldsättningsgrad = 
!"#$%&'

!"#! 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 

Skuldkvot = 
!"#$%&'

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

Soliditet = 
!"#$ !"#$%"&

!"#$%$ !"##$å!"#$
 

Market-to-book assets ratio – Marknadsvärdet i förhållande till bokfört värde på tillgångar 

Market-to-book equity ratio – Marknadsvärdet i förhållande till bokfört värde på eget kapital 
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1 Inledning 
Inledningen syftar till att ge en förståelse för kapitalstrukturen hos små och medelstora företag. 

Kapitlets bakgrund beskriver företagsfinansiering i allmänhet, för att sedan mynna ut i en 

problematisering där problematiken kring kapitalets uppbyggnad diskuteras. Kapitlet avslutas 

med frågeställningar, syfte och avgränsning.  

 

1.1 Bakgrund 
Alla företag är beroende av någon form av finansiering och behovet av kapital kan bemötas 

genom att företaget antingen upparbetar en skuld eller nyttjar det egna kapitalet. Skuldkapital 

består ofta av lån från kreditinstitut, finans- eller leasingbolag, så kallade traditionella långivare. 

Det finns även icke-traditionella långivare såsom familjer, andra företag och myndigheter. Dessa 

former av finansiering kallas för extern finansiering. Eget kapital består i sin tur av kapital som 

investerats i företaget utan ett visst förfallodatum, där leverantören är involverad i verksamheten. 

Denna form kallas för intern finansiering. (Ou och Haynes 2006). 

  

Företagens efterfrågan på kapital uppstår när det förväntade kassainflödet understiger det 

förväntade kassautflödet. (Ou och Haynes, 2006). Utan tillgång till finansiering kan 

verksamheten inte bedrivas, och därför är beslutet om hur kapitalstrukturen ska utformas en av de 

viktigaste frågorna företagsledningen ställs inför. Alipour, Mohammadi och Derakhshan (2015) 

förklarar att ett felaktigt beslut gällande kapitalstrukturen kan få ödesdigra konsekvenser i form 

av finansiella svårigheter som kan innebära att företaget måste försättas i konkurs.  

 

Kapitalstrukturen innebär en noggrann avvägning mellan vilken proportion av eget kapital och 

skulder som ett företag ska nyttja för att finansiera sin verksamhet. Kapitalstrukturen har 

inverkan på hur lätt det är att erhålla finansiering och hur dyr denna finansiering blir. (Zhu, 

2014). Enligt Landström (1988) medför en större kvot av eget kapital i den finansiella strukturen 

lägre finansieringskostnader och ökade möjligheter för företag att klara av perioder med dålig 

lönsamhet. Eget kapital utgör därmed en vital del av företagets kapitalstruktur, dock menar 

Landström att det ofta är en bristvara. Även företagets riskprofil påverkas av kapitalstrukturen, 
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vilket i sin tur har effekt på den förväntade avkastningen. Exempelvis medför en hög 

skuldsättning fler åtaganden, vilka resulterar i större risk och högre finansieringskostnader för 

företaget. För att avgöra kostnaden för belåningen granskar finansiärerna proportionerna mellan 

skulder och eget kapital i kapitalstrukturen, där en hög skuldsättningsgrad innebär en högre 

kostnad för finansieringen. (Zhu, 2014).  

 

Myers (2001) beskriver kapitalstruktur som kombinationen av säkerheter och finansieringskällor 

som företaget använder när de finansierar sina investeringar. Till grund för investeringsbesluten 

ligger soliditeten1, vilken mäter tillgångarnas storlek i förhållande till det egna kapitalet. Det finns 

även en diskussion om hur kapitalstrukturen ska kombineras på bästa sätt samt vad denna 

kombination har för effekt på företagsvärdet. 

 

Moldigliani och Miller (1958, 1963) betraktas som pionjärer för teoribildningen inom 

kapitalstruktur. Enligt Miller och Modigliani (1958, 1963) har kapitalstrukturen inte någon 

betydelse för företagets värde eftersom det anses vara detsamma oavsett val av finansiering. 

Denna teori, vid namn irrelevansteorin, baseras på grundantagandet om att det existerar en 

perfekt kapitalmarknad utan marknadshinder som konkurser och skattekostnader. Irrelevansteorin 

menar också att om skattekostnaderna inkluderas i beräkningarna kommer företagets värde öka 

när företagen ökar sin skuldsättning.  

 

Ur irrelevansteorin har sedan fler teorier sprungits, bland annat trade-off teorin (TOT) och 

pecking order teorin (POT). TOT, framtagen av Kraus och Litzenberger (1973), ställer sig dock 

negativ till irrelevansteorin och antagandet om en perfekt kapitalmarknad. Istället anser teorin att 

ett företag kan öka sitt värde genom skuldsättning, men att det endast är möjligt till en viss nivå. 

Överstiger företaget denna nivå kommer de att utsättas för ökade kostnader vilket innebär en 

värdeminskning. Kraus och Litzenberger (1973)  kommer fram till att det är viktigt för företag att 

hitta en bra balans mellan skulder och eget kapital och därigenom lyckas hitta den optimala 

kapitalstrukturen. 

 
                                                
1 Soliditet har ett negativt samband med belåning, skuldsättningsgrad och skuldkvot kommer 
därför användas som dennes motsats.   
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För att finna den optimala kapitalstrukturen behöver företagen välja med vilka medel de ska 

finansiera sin verksamhet och vad som ligger till grund för dessa beslut (Hoang Quan 2002). 

Donaldsson (1961) belyser denna problematik och för en diskussion kring hur företag väljer att 

finansiera sig och vilken struktur företagsledaren föredrar. Diskussionen har även behandlats av 

Myers (1984) som diskuterar företagets finansieringspreferenser med hjälp av den så kallade 

POT. Denna teori beskriver att företag föredrar intern finansiering i första hand och externt 

kapital i andra hand. När företaget brukar externt kapital rangordnas de olika alternativen utifrån 

dess säkerhet och det tryggaste alternativet väljs först. Detta innebär att företag först föredrar 

skuldkapital, sedan hybrida värdepapper som exempelvis konvertibla skuldebrev, och slutligen 

eget kapital. Myers (2001) för diskussionen kring om det är denna teori som är bäst lämpad för 

att identifiera den optimala kapitalstrukturen eller om TOT är bättre. De olika teorierna utgår från 

den ekonomiska problematiken kring skatter, information och agentkostnader, men betraktar 

fördelarna och kostnaderna från olika synvinklar. Slutsatsen som nås är att båda teorierna är 

starka men att ingen av dem har styrkan att bevisa en generell modell för den optimala 

kapitalstrukturen. 

 

1.2 Problematisering 

Det finns en riklig tillgång av forskning som behandlar ämnet kapitalstruktur, men de flesta 

utvecklade teorierna baseras på egenskaper hos stora noterade företag. Storleken är en viktig 

faktor i utformningen av kapitalstrukturen, men hur kapitalstrukturen hos små- och medelstora 

företag yttrar sig har försummats av forskningen (Daskalakis, Eriotis, Thanou och Vasiliou, 

2014). Bristen på forskning om små och medelstora företag (SME) anser Hall, Hutchinson och 

Michaelas (2004)  vara ett signifikant forskningsgap eftersom det är sannolikt att den finansiella 

strukturen hos onoterade SME har större internationell ostadighet än hos stora företag. Till 

skillnad från börsnoterade företag har SME inte tillgång till internationella kapitalmarknader, och 

är därför inte heller föremål för internationell granskning och normer.   

 

Dock har intresset för SME ökat under det senaste decenniet. Bakomliggande anledningen tros 

vara att dessa företag utgör en viktig del i länders ekonomi. Bland annat svarar SME för stora 
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delar av marknadens sysselsättning. Under 2005 stod SME för 99,8 procent av det totala antalet 

verksamma företag i den Europeiska Unionen, och omfattade cirka 66,7 procent av den totala 

sysselsättningen i den icke-finansiella företagssektorn. (Daskalakis et al. 2014).  I och med 

intresset som börjat växa fram gällande SMEs kapitalstruktur har även forskningen beträffande 

detta ökat. Fler studier genomförs än tidigare och en av dessa är Hwang, Robson, Wang och Lan 

(2013) som undersökt faktorer med inverkan på SMEs finansiella struktur. Studien finner att både 

interna och externa faktorer, är så kallade avgörande faktorer som har betydelse för 

kapitalstrukturen.  

 

Externa faktorer kan förklaras som makroekonomiska variabler vilka företaget inte kan 

kontrollera. Exempel på externa faktorer kan vara landets ekonomiska förutsättningar och 

institutionella politik. Dessa kommer att påverka både företaget och dess omgivnings 

förutsättningar och agerande, men är ingenting som företaget själv kan styra. I kontrast till de 

externa faktorerna är de interna ofta under företagets kontroll (Mokhova och Zinecker, 2014 och 

Hwang et al. 2013).  

 

Tidigare forskning kring de interna faktorerna har funnit att vissa variabler har stor inverkan på 

företags kapitalstruktur. Hall et al. (2004) når slutsatsen att materiella anläggningstillgångar, 

storlek, lönsamhet, tillväxt och ålder är viktiga variabler för den kapitalstrukturen hos SME. 

Proença, Laureano och Laurenaos (2014) studie av portugisiska SMEs finner att materiella 

anläggningstillgångar, lönsamhet och likviditet är betydelsefulla faktorer för den finansiella 

strukturens utformning. Samtidigt konstaterar Yazdanfar och Öhman (2015), i sin studie av 

svenska SME, att variablerna storlek, ålder och bransch är viktiga för kapitalstrukturen.  

 

Det föreligger ett forskningsgap i ämnet kapitalstruktur eftersom majoriteten av de genomförda 

undersökningarna belyser situationen hos större, noterade företag, vilket Daskalakis, Eriotis, 

Thanou och Vasiliou (2014) samt Hall, Hutchinson och Michaelas (2004) åskådliggör i sina 

studier. Eftersom det finns ett behov av ytterligare kunskap i detta ämne utgör kapitalstruktur ett 

intressant forskningsområde. Denna studie kommer att bidra till litteraturen om små- och 

medelstora företags kapitalstruktur. Studien väljer att endast fokusera på de interna faktorerna 
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eftersom företaget själv har möjlighet att kontrollera och påverka dessa. Med detta till grund 

anses en studie av de interna faktorerna vara av större betydelse för SME. 

                     

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att studera hur små- och medelstora företags kapitalstruktur påverkas 

av företagets lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar, storlek och bransch.  

 

1.4 Frågeställning  
Vilken påverkan har lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar, storlek och 

bransch på kapitalstrukturen hos SME? 

 

 

1.4 Avgränsning 

● Uppsatsen studerar SME på den svenska marknaden och har avgränsats till att enbart 

inkludera de företag som klassificeras som “små”.  

 

● Empirin avgränsats till att enbart behandla årsredovisningar för räkenskapsåret 2014. 

Företag som inte har kalenderår under perioden 1 januari - 31 december 2014 har 

exkluderats.  

 

● Baserat på tidigare forskning har de oberoende variablerna avgränsats till att enbart 

utgöras av lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar, storlek och 

bransch. 

 

● Slutligen har företagen som befinner sig i likvidation, konkurs, rekonstruktion eller har en 

avslutad verksamhet exkluderats från studien då dessa inte kan anses bidra med 

representativ data.  
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1.5 Disposition 

Figur 1 
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2 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att ge läsaren en ökad förståelse för ämnet 

kapitalstruktur. Detta uppfylls genom att presentera historiska teorier som har legat till grund för 

hur synen på den finansiella strukturen utvecklats över tiden, för att beskriva och ge läsaren en 

ingående uppfattning av forskningsområdet. Kapitlet beskriver även vilken betydelse SME har för 

ekonomin samt hur olika karaktärsdrag hos företagen påverkar utformningen av 

kapitalstrukturen. 

 

2.1 Irrelevansteorin 

Miller och Modligiani (1958) kom med hjälp av två propositioner fram till att företagets värde 

inte påverkas av kapitalstrukturens utformning. Denna slutsats nåddes med antagandet om att det 

existerade perfekta kapitalmarknader. Miller och Modligiani (1963) gjorde dock en ytterligare 

granskning av detta 1963 då de tog hänsyn till bolagsskatt. Denna revidering nådde resultatet att 

företagens kapitalstruktur borde utgöras av en större mängd skulder för att erhålla ett högre 

företagsvärde. Det innebär att företagen borde belåna sig så mycket som möjligt för att på så sätt 

skapa en skattesköld. En skattesköld bildas eftersom att räntan är avdragsgill samtidigt som 

vinsterna beskattas med bolagsskatt. Skatteskölden innebär, i och med att lånekostnaden är 

avdragsgill, att en skattelättnad uppstår eftersom företagets resultat före skatt blir mindre. (Miller 

och Modigliani, 1958, 1963) 

 

2.1.1 Miller och Modliglianis proposition I - utan skatt  

Enligt den första propositionen som Miller och Modigliani (1958, 1963) presenterade, är 

företagets värde alltid detsamma oberoende av den finansiella strukturen. Med andra ord finns det 

ingen optimal kapitalstruktur för företagets aktieägare och frågan om hur företaget är finansierat 

anses därför vara oväsentlig.  

 

Proposition I baseras på några initiala antaganden gjorda av Miller och Modigliani (1958). Bland 

annat gjordes antagandet att skatter, transaktionskostnader och intressekonflikter inte existerar. 

Det ansågs inte heller finnas någon informationsasymmetri mellan intressenter samt att både 
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privatpersoner och företag kan låna pengar till samma ränta. Dessa förhållanden utgör en perfekt 

kapitalmarknad. (Miller och Modigliani, 1958, 1963). 

 

2.1.2 Miller och Modiglianis proposition II - utan skatt  

I den andra propositionen som Miller och Modigliani (1958, 1963) utvecklade konstaterades ett 

positivt samband mellan företagets skuldsättning och ägarnas förväntade avkastning. 

Anledningen till detta är att vid ökad skuldsättning ökar även risken för aktieägarna. Högre risk 

innebär i sin tur att aktieägarna ställer högre krav på avkastningen. Dock har detta ingen påverkan 

på företagets värde, eftersom kapitalstrukturen fortfarande anses oväsentlig och en perfekt 

kapitalmarknad råder. (Miller och Modigliani, 1958, 1963).  

 

2.1.3 Miller och Modiglianis proposition I och II - med skatt 

Miller och Modigliani (1958, 1963) justerade sina ursprungliga propositioner med en modell som 

införlivade företagsbeskattning. Denna korrigering gav resultatet att företagen kan höja sitt värde 

genom att öka belåningsgraden och därmed även räntekostnaderna. Den ökade belåningen 

innebär ett lägre beskattningsbart resultat, eftersom de högre räntekostnaderna är avdragsgilla, 

vilket i sin tur innebär en lägre skattekostnad. Den slutgiltiga effekten av detta är att en högre 

belåning genererar ett högre värde på företaget eftersom företaget betalar mindre skatt när en 

skattesköld bildas. Miller och Modigliani (1963) anser därmed att skatteskölden endast bidrar 

med positiva aspekter och att företaget i teorin kan uppnå maximalt värde genom att enbart 

finansiera företaget med skulder.  

 

2.1.4 WACC 

För att förtydliga vilken effekt skatten får för företagets värde presenterade Miller och Modigliani 

(1958, 1963) WACC-modellen. WACC är en förkortning av “weighted average cost of capital”, 

och modellen visar företagets vägda genomsnittliga kapitalkostnad. Utformningen på modellen 

varierar beroende på om bolagsbeskattningen är inkluderad eller inte. Utan skatt kommer den 

genomsnittliga kostnaden för kapital vara densamma oavsett belåningsgrad. Då kostnaden av 
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kapital är oförändrad kommer inte heller företagsvärdet att variera. Däremot kommer ägarnas 

krav på avkastning öka i och med att skuldsättningen ökar, vilket grundar sig i att risken för 

aktieägarna blir högre i relation till skuldsättningsgraden. Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe, och 

Jordan (2013) definierar förhållandet mellan aktieägarnas avkastningskrav och skuldsättning 

genom denna formel:  

 

𝑅! =  𝑅! +  
𝑆
𝐸

 × 𝑅! −  𝑅!  

 
𝑅!  = Kostnaden för eget kapital 

𝑅! = Kostnaden för eget kapital i ett obelånat företag 
!
!
 = Skuldsättningsgrad 

𝑅! = Kostnaden för lånat kapital 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2 – WACC perfekt kapitalmarknad 
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När hänsyn till företagsbeskattning tas påverkas företagets WACC negativt, medan sambandet 

mellan de övriga variablerna är oförändrade. Anledningen till att WACC inte längre är konstant 

beror på att en högre belåning innebär högre ränta. Detta får effekten att kapitalkostnaden 

minskar, eftersom företagets kostnad för skuld utgörs av räntan de betalar på sina lån vilken nu är 

avdragsgill. WACC avtar därmed eftersom en skattesköld uppstår, en högre belåning innebär en 

högre ränta, räntan är i sin tur avdragsgill. Hillier et al. (2013) förtydligar detta med hjälp av 

nedanstående formel: 

𝑅! =  𝑅!  ×  
𝑆
𝐸

 × 1 − 𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑠𝑎𝑡𝑠)(𝑅! −  𝑅!  

 

𝑅!  = Kostnaden för eget kapital 

𝑅! = Kostnaden för eget kapital i ett obelånat företag 
!
!
 = Skuldsättningsgrad 

𝑅! = Kostnaden för lånat kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 – WACC med skattekostnader 
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2.2 Trade-off teorin  
TOT är en utveckling av irrelevansteorin som är utformad av Kraus och Litzenberger (1973) med 

syftet att hitta den optimala fördelningen av eget kapital och skulder. Kraus och Litzenberger 

(1973) ser på skuldsättning som något som kan öka ett företags värde upp till en viss nivå. När 

brytpunkten sedan nås börjar företagets värde återgå till det normala, för att därefter börja falla. 

Således menar författarna att den skuldsättningsnivå som bäst gynnar kapitalstrukturen återfinns 

på en specifik nivå, vilken nås i punkten precis innan värdet börjar plana ut. 

 

 

Med detta sagt går det att utröna både en positiv och en negativ aspekt hos TOT. Fama och 

French (2002) förklarar att vid en hög belåningsgrad genereras en skattesköld. Enligt Cassar och 

Holmes (2003) ger skatteskölden en fördel eftersom att räntebetalningarna vid skuld är 

avdragsgilla samtidigt som eget kapital inte är avdragsgillt. Den negativa aspekten anser Kraus 

och Litzenberger (1973) vara risken för likvidation, som uppstår om företaget inte kan svara för 

sina åtaganden till följd av en högre belåningsgrad. Konsekvenserna av en eventuell konkurs blir 

svårare vid en hög skuldsättningsgrad eftersom företaget inte har tillräckligt med tillgångar eller 

eget kapital att betala sina skulder med. Om konkursen realiseras kan den minska eller helt 

omintetgöra skattesköldens effekt. (Fama och French, 2002). Myers (1984) beskriver att 

konkurskostnader kan vara juridiska eller administrativa samt att de måste vara med i 

Figur 4 
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beräkningarna för den optimala kapitalstrukturen. Vidare förklarar Cassar och Holmes (2003) att 

konkurskostnaderna kommer att drabba företaget så fort det uppkommer en misstanke om att 

finansieringen skulle kunna misslyckas. Författarna menar att dessa kapitalkostnader varierar 

beroende på företagets storlek samt mängd av materiella anläggningstillgångar.  

 

2.3 Pecking order teorin 

POT grundades av Donaldson redan 1961, och modifierades sedan av Myers och Majluf 1984. 

Denna teori innebär att företag har en hierarki för finansieringsmedel. 

 

 

 

Högst upp i hierarkin återfinns finansiering i form av internt kapital. Detta anses vara den allra 

bästa formen av finansiering eftersom kapitalet har sitt ursprung i företaget. Det interna kapitalet 

kan bland annat bestå av balanserade medel. Fördelen med intern kapital är att företaget besparas 

från att involvera finansiärer och ingen informationsasymmetri uppstår, vilket innebär att alla 

parter har tillgång till samma mängd information. (Myers och Majluf, 1984). En ytterligare 

förklaring till att intern finansiering väljs i första hand är att det enligt Myers (1984) är mindre 

kostsamt än de resterande alternativen. Myers (1984) beskriver att företagens skiftande 

Figur 5 
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utdelningar samt svängningar i resultatet innebär att möjligheten till intern finansiering varierar 

över tiden. Om de interna medlen inte räcker till måste företaget istället använda sig av extern 

finansiering.  

 

Mellerst i hierarkin har belåning placerats, vilket utgör ett säkrare alternativ än det 

nästkommande. Det belånade medlet kan bland annat härstamma från kreditinstitut. Oavsett 

ursprung så kommer lånefinansiering innebära en ökning av skuldsättningsgraden. (Myers, 1984). 

Denna form av finansiering anses enligt Myers och Majluf (1984) vara sämre än intern 

finansiering, eftersom den ger upphov till asymmetrisk information.   

 

Det sista steget är finansiering via eget kapital, oftast nyemissioner. Skälet till att denna form av 

finansiering kommer allra längst ner i hierarkin förklarar Myers och Majluf (1984) är att det 

uppstår en ännu större form av informationsasymmetri än i steget ovan. Myers (1984) beskriver 

att detta finansieringsalternativ är något som enbart används som sista utväg. Gao och Zhu (2015) 

bekräftar att eget kapital är den finansieringskälla som är mest informationskänslig, och därför 

genererar störst informationsasymmetri. Informationsasymmetri uppstår när den ena parten har 

mer information än den andra parten i en given situation. (Clarkson, Jacobsen och Batcheller 

2007). Bolton och Freixas (2000) menar att när det finns informationsasymmetri mellan 

företagets interna och externa finansiärer kommer båda att ställa högre krav på företaget, för att 

kompensera för den risk en investering skulle innebära. Gao och Zhu:s (2015) forskningsresultat 

påvisar att företag med större informationsasymmetri har högre skuldsättningsgrad och kortare 

skulder. Informationsasymmetrin är positivt korrelerad med företagets skuldsättningsgrad, och 

forskarna tror att anledningen är att den bristfälliga informationen påverkar företagets kostnad för 

eget kapital negativt. Kostnaden för skulder, det vill säga räntan, har inte visat en lika signifikant 

effekt gällande informationsasymmetri som eget kapital, och kan därför inte anses vara allt för 

påverkad av asymmetrisk information. Studiens slutsats är att företag tenderar att nyttja mer 

skulder än eget kapital, för att undkomma den högre kostnaden. Företag med hög asymmetrisk 

information tenderar att använda mindre långfristiga skulder eftersom dessa är mer känslig för 

informationsasymmetri än de kortfristiga.  
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2.4 SMEs betydelse för ekonomin 

Som tidigare nämnts har tidigare forskning och teoribildning inom kapitalstruktur varit centrerad 

till stora börsnoterade företag. Den empiriska ansträngningen kan därför anses ha ägnats till de 

företag där finansiering spelar allra minst roll. (Zingales, 2010).  

 

“Empirically, the emphasis on large companies has led us to ignore (or study less than 

necessary) the rest of the universe: the young and small firms, who do not have access to public 

markets.” (Zingales 2010, s.10)  

 

Zingales (2010) förklarar varför stora börsnoterade företag blivit naturliga studieobjekt för de 

utvecklade teorierna. En anledning anses vara effekten av datatillgänglighet som följer av 

noterade publika företag vilket underlättar för denna typ av forskning. Zingales (2010) anser 

emellertid inte att detta är ett avgörande argument, utan mer kan ses som en ursäkt eftersom 

insamling av data från SME är mer komplex. Eftersom de små företagen inte verkar på samma 

sätt som de större går det enligt Shuman och Seeger (1986) inte att se SME som en mindre 

variant av de stora noterade företagen. Dessa företag uppträder annorlunda i jämförelse med 

börsnoterade företag, både inom verksamheten och mot den externa miljön, vilket innebär att 

forskningen på de större noterade företagen inte är applicerbar på SME.  

 

I förhållande till större börsnoterade företag möter SME begränsade finansieringsmöjligheter 

vilket återspeglas i deras finansiella struktur. (López-Gracia och Sogorb-Mira, 2008; Hall et al. 

2004; Hwang et al. 2013 och Kulkarni och Chirputkar, 2014). Det är också dokumenterat att 

SME är mindre benägna att ta risker, och därmed ställer sig motvilliga till att finansiera sin 

verksamhet med externa medel. (Proença et al. 2014) 

 

Brav (2009) har gjort en jämförelse mellan noterade och onoterade företag för att fastställa vilka 

skillnader som föreligger mellan dessa. Resultatet tyder på att de onoterade företagen förlitar sig 

mindre på eget kapital, vilket innebär att skuldsättningsgraden är högre än hos de noterade. De 

onoterade företagen har inte heller samma möjligheter att få tillgång till extern finansiering på 

grund av marknadens informationsasymmetri. Enligt Brav (2009) innebär det att de onoterade 
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företagen har mindre känsliga skuldkvoter2 samt en högre mottaglighet för svängningar i 

lönsamheten, eftersom det interna kapitalet har en viktigare roll i kapitalstrukturen. De noterade 

företagen har större möjligheter att korrigera sin skuldsättningsgrad då de har fler 

finansieringsmöjligheter, ett resultat som även bekräftas av Jõeveer (2013). Slutsatsen utifrån 

detta är att det föreligger en skillnad mellan de noterade och onoterade företagen, vilket innebär 

att en särskiljning mellan dem är av stor vikt i forskningen. Skillnaden yttrar sig även i hur 

teorierna appliceras på de olika företagsslagen.  

 

En skillnad som föreligger i tillämpningen av TOT är enligt López-Gracia och Sogorb-Mira 

(2008) att det är mer problematiskt för SME att finna den optimala kapitalstrukturen. 

Anledningen anser författarna vara att SME möter en mer begränsad kapitalmarknad och 

påverkas mer av finansiell oro än börsnoterade företag. Denna oro kan anses vara den mest 

anmärkningsvärda för företagen, den påverkar dess överlevnad och utveckling samt kan leda till 

att företaget drabbas av stora ekonomiska förluster. (Sun och Li, 2009).  

 

En ytterligare skillnad mellan större börsnoterade företag och SME är problematiken kring 

agentkostnader som är ett fenomen inom TOT. Psillaki och Daskalakis (2008) förklarar att det för 

SME vanligtvis inte existerar agentkostnader mellan ledning och ägare, då dessa poster ofta 

utgörs av en och samma person. Konflikter mellan aktieägarna och långivare kan däremot utgöra 

ett stort problem då större säkerheter krävs för att få tillgång till finansiering.  

 

Forskare har erlagt bevis för ett samband mellan POT och SME samt att SME har en hierarki för 

finansieringspreferenser, rangordningen följer dock inte de större företagens finansieringsmodell. 

(Daskalakis och Psillaki, 2008; Heyman et.al, 2008 och López-Gracia och Sogorb-Mira, 2008). 

Även Degryse, Goeij och Kappert (2012) anser att det finns en koppling mellan SME och POT. 

De konstaterar i sin undersökning av nederländska företag att vinsterna används för att minska 

skuldsättningen då interna finansieringsmedel föredras framför externa. Skuldsättningsgraden 

ökar när företaget befinner sig i tillväxt och är i behov av pengar för finansiering. Resultatet 

överensstämmer med Lopéz-Garcia (2008), Daskalakis och Psillaki (2008) och Heyman et al. 

                                                
2 Skuldkvot samvarierar med skuldsättningsgrad och kommer därmed att användas parallellt i uppsatsen. 
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(2008) forskning som kommer fram till att SME framförallt nyttjar internt kapital och att 

informationsasymmetrin gör att endast ett fåtal av företagen söker externa medel till finansiering 

av verksamheten. De situationer då det eventuellt uppstår en efterfrågan på externt kapital är när 

nivån av likvida medel är låg eller möjligheter till investering finns. 

 

2.5 Jämförelse Trade-off teorin och Pecking order teorin 

Xiang och Worthington (2015) jämför de två teorierna och kommer fram till att POT ger en 

bättre förklaring till finansieringsbeteendet hos SME än TOT. Även Uyar och Guzelyurts (2015) 

arbete ger belägg för POT. De finner att turkiska SME prioriterar interna finansieringskällor över 

externa, och kortfristiga skulder över långfristiga skulder. Specifikt visar studien att turkiska 

SME rangordnar sina finansieringskällor enligt följande: interna medel, bankkrediter, 

leverantörsskulder, skuld till partner, kapitalökning från ägarna, statliga bidrag och sist 

leasingföretag. En viktig aspekt att ta hänsyn till gällande detta resultat är dock att det är 

generaliserbart för Turkiet och därmed inte nödvändigtvis är applicerbart på den svenska 

marknaden.  Resultatet skulle kunna påverkas av den finansiella miljö som råder i Turkiet3 då den 

ekonomiska strukturen där skiljer sig från övriga Europa. Samtidigt påvisar Bhaird Mac an och 

Luceys (2009) resultat ett positivt samband mellan användningen av balanserade vinstmedel och 

företagets ålder och storlek. De konstaterar att överlevande företag blir allt mer beroende av 

internt kapital när de ackumulerade vinsterna återinvesteras. Detta resultat är således ett bevis för 

POT. I motsats till detta resultat når Frank och Goyal (2002) slutsatsen att POT inte är tillämpbar 

när det kommer till små företag. De anser också att stödet för denna teori avtar med tiden, då det 

egna kapitalet får en allt större betydelse.  

 

Lopez-Garcia och Sogorb-Miras (2008) resultat tyder på att TOT är bättre lämpad som förklaring 

till företagens utformning av kapitalstruktur. De anser att företagen måste kunna minska sina 

kapitalkostnader för att uppnå den optimala nivån på skuldsättningsgraden. Bhaird Mac an och 

Lucey (2009) ställer sig kritiskt till TOT och påstår att den inte har något stöd i empiriska 

undersökningar. Detta påstående stöds av Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1999), Sogorb-

                                                
3 Turkiet klassificeras vanligtvis som ett europeiskt land, trots att större delar är beläget i 
Västasien (Landguiden, 2016). 
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Mira (2005) samt Pettit och Singers (1985) forskning. En anledning till denna kritik är att 

författarna anser att mindre företag inte har någon större nytta av skattesköldar. Bakgrunden till 

ställningstagandet är att SME ofta inte har lika hög lönsamhet som större företag samt att de står 

mot en högre risk vilket innebär ekonomisk oro och leder till att teorin inte är implementerbar.  

Även Uyar och Guzelyurts (2015) forskningsresultat indikerar på att de undersökta turkiska 

SMEs inte följer något mål med sin skuldkvot. Endast två av det totala urvalet på 138 företag har 

strikta mål för sin skuldkvot. Totalt svarade 26 företag att de hade flexibla mål för skuldkvoten, 

medan resterande 110 företag inte hade nått mål över huvud taget. På grund av detta finns det 

inget stöd för TOT, och Uyar och Guzelyurt (2015) menar att företagets samarbetspartners gör de 

finansiella valen åt SME snarare än företagscheferna.  

  

I likhet med Uyar och Guzelyurts (2015) har Serrasqueiro och Caetano (2015) genomfört en 

undersökning av TOT och POT. Populationen utgjordes av 53 SME i den inre regionen av 

Portugal med syftet att undersöka vilken teori som bäst förklarar kapitalstrukturen. Serrasqueiro 

och Caetano (2015) finner att varken TOT eller POT ensam kan förklara kapitalstrukturella beslut 

hos SME. Serrasqueiro och Caetano (2015) menar att det negativa förhållandet mellan lönsamhet 

och skuldsättning samt ålder och skuldsättning indikerar på att SME följer POT. Även det 

positiva förhållandet mellan storlek och skuldsättning är ett bevis som pekar för POT, eftersom 

större företagsstorlek kan leda till färre problem med informationsasymmetri och lägre kostnader 

för finansiering. Serrasqueiro och Caetano (2015) lyfter även fram bevis för TOT i sin studie. Det 

faktum att materiella anläggningstillgångar inte har inverkan på skuldsättningen tyder på att SME 

förlitar sig på kortfristiga skulder, där kreditgivare inte ställer krav på säkerheter i form av 

materiella anläggningstillgångar. Med detta sagt menar Serrasqueiro och Caetano (2015) att 

variablerna storlek och ålder är relevanta för att SME ska erhålla finansiering, medan materiella 

anläggningstillgångar förlorar rollen som potentiella säkerheter. Det signifikanta sambandet 

mellan effektiv skatt och skuldsättning, mellan skattesköldar och skuldsättning och mellan risk 

och skuldsättning, tydliggör att SME inte lägger stor vikt vid skattesköldar och risk i sina beslut 

om hur den finansiella strukturen ska utformas, vilket distanserar dem från TOTs antaganden.   
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Adair och Adaskou (2015) gör i sin artikel ett test av dessa två finansieringsteoriernas 

applicerbarhet på franska SME. Resultatet tyder på att varken POT eller TOT kan ge en 

fullständig förklaring till skuldsättningen hos SME, men att båda två ger en viss förståelse och 

korrekt information. De anser också att POT utgör en något bättre förklaring än vad TOT gör. 

Även Jordan, Lowe och Taylor (1998) konstaterar i sin studie att kapitalstrukturen hos SME är 

konstant med en POT-strategi.  

2.6 Variablerna 

Trots mycket forskning och de två välkända teorierna, TOT och POT, finns enligt Sheikh och 

Wang (2011) i dagsläget ingen specifik metod som förklarar hur företagen ska agera för att 

erhålla den optimala nivån på skuldsättningsgraden. Därför kommer olika karaktärsdrag hos 

företagen att granskas för att se hur dessa egenskaper påverkar kapitalstrukturen. De aspekter 

som granskas är företagets lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar, storlek och 

bransch. 

2.6.1 Lönsamhet 

En studie av Chang et al. (2009) visar att variabeln med näst störst inflytande på kapitalstrukturen 

är lönsamhet, mätt med rörelseresultatet dividerat med antingen totala tillgångar eller total 

försäljning. Dock påpekar forskarna att sambandet beror på hur lönsamheten mäts. När 

lönsamheten mäts som rörelseresultatet dividerat med totala tillgångar har det en negativ effekt 

på skuldsättningsgraden. Samtidigt uppstår en positiv effekt om lönsamheten mäts som 

rörelseresultatet dividerat med den totala försäljningen. Detta varierande resultat återfinns även i 

andra forskares resultat. 

 

Jõeveer (2013) förklarar att eftersom lönsamma företag har större intern handlingsförmåga är de 

mindre benägna att söka extern finansiering. Detta innebär att lönsamheten har ett negativt 

samband med företagets skuldsättningsgrad. Detta resultat stöds av Heyman et al. (2008) och 

Psalliki och Daskalakis (2009) som bekräftar att denna variabel har ett negativt samband och 

därmed agerar i linje med POT.  
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Även Benkraiem och Gurau (2013) ser detta samband och deras studie visar att sambandet är 

starkare mot de långfristiga lånen än gentemot de kortfristiga lånen med förklaringen att 

företagen själva vill behålla kontrollen över företaget. Forskning genomförd av Chen et al. (2014) 

nämner dock att resultat gällande lönsamhetens påverkan skulle kunna bero på vilket land 

undersökningen genomförs i.  

 

Proença et al. (2014) har undersökt kapitalstrukturen hos portugisiska SME under perioden 2007-

2010, med ett urval på 12 857 företag. Resultatet av deras studie visar på ett negativt samband 

mellan skulder och lönsamhet. Detta anser Proença et al. (2014) tyder på att portugisiska SME 

har ett särskilt tycke för att finansiera sina investeringar med interna medel. Detta eftersom de 

undviker den högre risken som uppstår av extern finansiering, vilket är i linje med POT. 

 

H1: Det föreligger ett positivt samband mellan lönsamhet och soliditet 

 

2.6.2 Ålder 

Yazdanfar och Öhman (2016) beskriver att kapitalstrukturen hos SME påverkas av indikatorn 

ålder, eftersom ett företag går igenom olika stadier av utveckling och i takt med detta förändras 

även finansieringsbehoven. Forskarna får medhåll av Mac an Bhaird och Lucey (2011) som 

menar att företag i det tidiga skedet av sin utveckling i hög grad är beroende av finansiering från 

ägare, familjemedlemmar och vänner. Internt kapital blir den mest väsentliga källan till 

finansiering, något som dock avtar i takt med att företaget åldras. Vanacker och Manigart (2008) 

beskriver ett företags kapitalstruktur som en sammanställning av de tidigare 

finansieringsbesluten, vars utformning förändras i och med företagets utveckling och tillväxt. 

 

Uyar och Guzelyurts (2015) forskningsresultat visar att ju yngre företaget är, desto mer skulder 

ådrar de sig hos leverantörerna. Detta anses bero på att yngre företag befinner sig i ett 

tillväxtstadie och därför inte är i stånd till att generera tillräckliga medel för att finansiera sin 

verksamhet. De kommer även fram till att äldre företag tenderar att ta generella ekonomiska 

situationer mer seriöst än yngre företag. Detta anser författarna vara kontroversiellt med tanke på 

att unga företag har en signifikant högre anledning att oroa sig över finansiell stress, 
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skattefördelar vid belåning, önskan från ägare att bruka extern finansiering och 

skuldsättningsgraden hos andra företag, än äldre företag.  

 

Adair och Adaskou (2015) konstaterar att det föreligger ett negativt förhållande mellan ålder och 

skuldkvot, vilket avvisar TOT. Istället stödjer detta samband POT, som anser att ju äldre 

företaget är, desto mer ökar kassaflödet och desto mindre förlitar företaget sig på 

skuldfinansiering. 

 

H2: I takt med att företaget åldras ökar soliditeten 

 

2.6.3 Tillväxt 

Ytterligare en faktor med koppling till SMEs kapitalstruktur är tillväxt. Enligt Benkraiem och 

Gurau (2013) har tillväxt ett betydande samband med total och långsiktig skuld. Forskarna 

beskriver att processen för tillväxt sträcker sig över flera år, och därför kräver långsiktig 

finansiering. På grund av detta tenderar SME med hög tillväxt att uppvisa högre långsiktig skuld. 

 

Sogorb-Mira (2005) finner i sitt forskningsresultat att SMEs med fler tillväxtalternativ använder 

mer skuldkapital, dock med ett negativt förhållande till kortfristiga skulder. Sogorb-Mira (2005) 

anser att denna form av finansiering är sammankopplad till en långsiktig karaktär, och att 

finansieringen därför bör matcha detta.  

 

I linje med Sogorb-Mira (2005) fastställer Mateev, Poutziouris och Ivanov (2012) att det 

föreligger bevis för en signifikant korrelation mellan tillväxtmöjligheter och belåningsgrad. Dock 

gäller detta endast företag som brukar långfristiga skulder för att finansiera sin verksamhet. 

Resultatet visar även att företag med högre likviditetsnivåer framför allt använder långfristiga 

skulder för att stödja sin tillväxt, medan företag med högre proportioner av nuvarande skulder 

använder mer kortfristiga skulder.  

 

Även Chang, Lee och Lee (2009) konstaterar att tillväxt är den mest inflytelserika faktorn på 

kapitalstruktur. Detta resultat nås när de mäter tillväxten i “market-to-book assets ratio” eller 
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“market-to-book equity ratio”. Forskarna finner att tillväxten har en negativ effekt på 

lönsamheten när den mäts den med “market-to-book assets ratio”. Samtidigt påvisas ett positivt 

samband mellan tillväxt och skuldsättningsgraden om den istället mäts med ett “market-to-book 

equity ratio”- förhållande. 

 

I kontrast till tidigare forskning visar Psillaki och Daskalakis (2009) forskningsresultat att 

variabeln tillväxt inte är statistiskt signifikant för någon av de fyra länder i deras urval. 

Författarna kunde inte fastställa något samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad, vilket inte 

heller Jordan, Lowe och Taylor (1998) lyckades med.   

 

Heyman et al (2008) utformade och testade bland annat hypotesen “företag med hög 

tillväxtmöjlighet lånar på kort sikt”. Dock fann de inga bevis som stödjer hypotesen, och menar 

istället att detta kan tolkas som bevis för att bankövervakning och agentproblem inte per 

automatik kan lösas genom att reducera skuldsättningens förfallodatum. Heyman et al. (2008) 

menar att detta åtminstone är fallet hos Belgiska företag, där de flesta SME tenderar att ingå 

låneavtal med ett lokalt bankkontor, och det är därför sannolikt att de övervakas noggrant. Istället 

har empiriska bevis visat att stora företag har haft mer stöd av tillväxthypotesen. Denna studie 

utformar en egen hypotes som lyder: 

 

H3: Det föreligger ett negativt förhållande mellan soliditet och tillväxt. 

 

2.6.4 Materiella anläggningstillgångar 

En studie genomförd av Antoniou, Guney och Paudyal (2008) med syftet att undersöka 

kapitalstrukturen hos företag i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Japan, fann att 

skuldkvoten är positivt korrelerad med materiella tillgångar. Författarna förklarar att materiella 

tillgångar tenderar att ha ett högre marknadsvärde än immateriella vid konkurs. Därför möter 

finansiärer lägre risk när de lånar pengar till företag med högre nivåer av materiella 

anläggningstillgångar, vilket medför att långivare kräver en lägre riskpremie.  
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Proença, Laureano och Laureano (2014), anser att strukturen på företagets tillgångar är en av de 

faktorer som till störst del påverkar kapitalstrukturen. Forskarna har observerat ett positivt 

samband mellan materiella anläggningstillgångar och långfristiga skulder och ett negativt 

samband mellan andel materiella anläggningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa resultat 

anser Proença et al. (2014) stämmer överens med TOT, vilken menar att företag med högre 

nivåer av materiella anläggningstillgångar förväntas omsätta mer skuldkapital, eftersom dessa 

kan ställas som säkerheter i ett lån. 

 

Frank och Goyle (2009) beskriver i sin tur att de materiella anläggningstillgångarna är 

sammanlänkade med en hög skuldsättningsgrad. Förklaringen till detta förhållande är att 

kreditgivare har lättare att värdera och därför även acceptera materiella tillgångar som säkerhet, 

jämför med immateriella tillgångar. Detta leder till att företag med en stor andel materiella 

anläggningstillgångar har större möjlighet att erhålla lån, eftersom den ekonomiska stressen samt 

agentkostnaderna som är förknippade med skuldsättningen är betydligt mindre. Detta resultat 

stöds av Heyman et al (2008), som också når slutsatsen att skulderna anpassas efter tillgångarnas 

egenskaper och livslängd.  

 

H4: En hög andel materiella anläggningstillgångar innebär en lägre soliditet.  

 

2.6.5 Storlek 

Daskalakis, Eriotis, Thanou och Vasilious (2014) framför i sin studie att akademisk litteratur har 

visat att storlek har en inverkan på företags tillgång till finansiering. Med det sagt utgör storlek en 

viktig faktor för kapitalstrukturen, och Daskalakis et al. (2014) har undersökt hur ageranden 

gällande kapitalstruktur skiljer sig åt hos olika storleksgrupper. Resultatet visar att det inte finns 

några signifikanta skillnader mellan storleksgrupp och beslut kring kapitalstruktur. Istället pekar 

resultatet på att alla SMEs tar likartade beslut gällande den finansiella strukturen, oavsett storlek. 

Daskalakis et al. (2014) menar därför att de slutsatser som tidigare forskning nått om stora 

företag till viss del kan appliceras på SME. Den skillnaden som föreligger är enligt Cassar och 

Holmes (2003) att SME är drabbade av högre kostnader på grund av informationsasymmetri och 

transaktionskostnader samt att de endast har tillgång till mindre summor i belåning. Vilket därför 
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ger ett positivt samband mellan belåning och företagets storlek. I kontrast till detta finner 

Heyman et al. (2008) att skuldsättning är negativt korrelerad med storlek, vilket författarna 

påpekar inte är förenligt med tidigare forskning. 

 

Större mer diversifierade firmor möter lägre risk eftersom de har bättre rykte hos finansiärer och 

lägre nivåer av agentkostnader. Enligt TOT har därför större och mognare företag högre 

skuldnivåer än SME. POT anser istället att det föreligger ett omvänt förhållande mellan 

företagens storlek och skuldsättningsnivå, eftersom äldre företag har möjligheten att återinvestera 

sin vinst i företaget istället för att bruka lånade medel. (Frank och Goyle, 2009).    

 

H5: I enlighet med TOT är företagets storlek negativt korrelerad med soliditeten. 

 

2.6.6 Bransch  

Öztekin och Flannery (2012) förklarar att kapitalstrukturen inte enbart återspeglar företagets 

karaktärsdrag, utan även den miljö den verkar inom. Samtidigt pekar Abors (2007) 

forskningsresultat på att det förekommer variation i kapitalstruktur beroende på vilken bransch 

företaget är verksam inom. En ytterligare faktor som enligt Abor (2007) kan spela in gällande 

branschtillhörighet är att regeringen kan ha olika typer av reglering och bidrag till olika 

branscher, vilket ger effekt på skuldsättningsgraden.  

 

Även Yazdanfar och Öhman (2016) beskriver att branschtillhörighet är en påverkande faktor i 

hur företagen bygger upp sin finansiella struktur. Cressy och Olofsson (1996) förtydligar detta 

genom att påvisa skillnader i tillverkningsföretags kapitalstruktur kontra tjänsteföretags. 

Undersökningen visade att tjänsteföretag tenderar att ha högre skuldkapitalnivå än 

tillverkningsföretag. Samtidigt ansåg 75 procent av tillverkningsföretagen att nytt kapital bör vara 

sprunget ur balanserade vinstmedel, medan denna åsikt återfanns hos 80 procent av 

tjänsteföretagen. Forskarna menar att denna skillnad kan bero på en högre tillgänglighet av 

säkerheter hos tillverkningsföretagen samt att det finns en osäkerhet bland intäkterna hos 

tjänsteförtagen. Även Serrasqueiro (2011) har undersökt skillnader i den finansiella strukturen 

hos olika branscher. Studien som utgörs av portugisiska SME visar att serviceföretag har en 
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högre nivå av genomsnittliga kortfristiga skulder än tillverkningsföretag. Tvärtom så är den 

genomsnittliga nivån av långfristiga skulder större hos tillverkningsföretag. Serrasqueiro (2011) 

fann också att tillverknings-SME i genomsnitt är både större och äldre än SME inom 

servicebranschen. Detta anses bero på att tillverkningsföretagen har mer säkerheter än 

serviceföretagen.  

 

I motsats till ovanstående resultat Jorden et al. (1998) finner att branscheffekter inte alls är 

viktiga för att förklara kapitalstrukturen hos SME. Anledningen till detta anser författarna vara att 

SME ofta verkar på nischade marknader och därför kommer effekterna av breda branscher inte 

påverka kapitalstrukturen i lika stor utsträckning som hos stora företag.  

 

H6: Branschkategorierna Tillverkning/industri och Transport och Jordbruk erhåller en högre 

skuldsättningsgrad jämfört med övriga branscher. 

 

H7: Soliditeten varierar beroende på vilken branschkategori företaget tillhör. 
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3. Metod 
Metodkapitel syftar till att redogöra för vilken metod som används, hur datainsamlingen 

genomförs och hur materialet sedan hanteras. Avslutningsvis för en diskussion kring hur studien 

förhåller sig till diverse kvalitetskrav samt källkritik.  

 

3.1 Forskningsansats 

Arbetet är baserat på en deduktiv ansast som enligt Bryman och Bell (2013) utgår från teorin för 

att därigenom komma fram till hypoteser och frågeställningar. Dessa ska sedan testas i empiriska 

undersökningar för att slutligen kunna bekräftas eller förkastas i en slutsats. De empiriska 

undersökningarna utförs med hjälp av insamling och analys av kvantitativ data gällande vilka 

faktorer som påverkar kapitalstrukturen. Kvantitativ forskning förklaras av Bryman och Bell 

(2013) som insamling av numerisk data, i detta fall årsredovisningar, som sedan ska 

sammanställas med ett objektivt synsätt. Fördelen med kvantifierbar data anser Bryman och Bell 

(2013) vara att forskaren får möjlighet att tyda samt beräkna skillnader och relationer inom data 

på en detaljerad nivå. En kvantitativ metod är att föredra vid denna typ av studie, eftersom den 

genom en objektiv analys av årsredovisningar, vill mäta och tydliggöra hur olika faktorer 

påverkar kapitalstrukturen.  

 

I detta arbete har flertalet indikatorer används för att förstå företagens kapitalstruktur. Bryman 

och Bell (2013) beskriver att det är fördelaktigt att använda flera indikatorer eftersom enbart en 

inte kan ge ett generaliserbart resultat. Dessa indikatorer måste kunna formuleras i termer som 

gör dem mätbara, vilket genomförs under stycke 3.4. Variablerna ska sedan definieras som 

antingen beroende eller oberoende. I denna studie är soliditeten den beroende variabeln medan 

variablerna  lönsamhet, ålder, storlek, tillväxt, materiella anläggningstillgångar och bransch utgör 

de oberoende. 
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3.2 Population och urval 
Studien ämnar undersöka svenska onoterade aktiebolag som bedriver en aktiv verksamhet. 

Specifikt utgörs de utvalda aktiebolagen av SME-företag. I likhet med Yazdanfar och Öhman 

(2015), används i denna studie, Europeiska Kommissionens (2016) definition av SME-företag.  

 

Företagskategori  Antal anställda Omsättning Balansomslutning 

Medium  < 250 ≤50 milj euro ≤ 43 milj euro 

Små  < 50 ≤ 10 milj euro ≤ 10 milj euro 

Micro  < 10 ≤ 2 milj euro ≤ 2 milj euro 

 

 

 

Studiens population har sin utgångspunkt i kategorin “små”, då de inkluderade företagen har 

anställda i intervallet 10 till 49 personer. De företag som har en omsättning på mindre än tre 

miljoner kronor har exkluderats ur studien. Anledningen till detta är att dessa verksamheter i 

många fall inte har en lika komplex kapitalstruktur, där skulderna inte får lika stort spelrum. 

Ytterligare en anledning är att det bland dessa förekommer inaktiva företag, vilka inte blir 

representativa för studiens population. Studien har även avgränsats genom att enbart granska 

företag med en omsättning under 45 miljoner kronor. Anledningen till att studien avviker från 

Europeiska Kommissionens (2016) definition av “små” är för att anpassa studien efter den 

svenska företagsmarknaden. De teorier som nämns i studien grundar sig på stora noterade 

företag, och eftersom detta arbete vill studera hur dessa yttrar sig under klassificeringen SME bör 

en begränsning göras. Därav anpassas omsättningen till 45 miljoner kronor, istället för 

Europeiska Kommissionens (2016) definition 100 miljoner, vilket är att betrakta som en hög 

omsättning mätt i svenska mått.  

  

Tabell 1 
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3.3 Datainsamling och hantering 

Studien har avgränsats till att enbart undersöka året 2014 och endast de företag med bokslut 

under perioden 1 januari 2014 till 31 december 2014 har inkluderats. Företagen med brutet 

räkenskapsår har uteslutits med anledning av de eventuella skillnader som kan finnas i de 

makroekonomiska förhållandena, då dessa inte ska kunna påverka det slutgiltiga resultatet. Ett 

ytterligare argument för denna åtgärd är för att undvika fluktuationer i företagens finansiella 

miljö eller eventuella lagändringar och därmed minska risken att samla in data som inte är 

representativ. Företagen som befinner sig i likvidation, konkurs, rekonstruktion eller har avslutad 

verksamhet har exkluderats eftersom dessa inte tillför relevant information till studien. Syftet 

med studien är att undersöka kapitalstrukturen i ett visst läge, och därför behövs ingen jämförelse 

mellan olika år göras. År 2014 valdes eftersom det innehåller det senaste utgivna 

årsredovisningarna och därmed är mest aktuell för denna typ av studie.   

 
Materialet har hämtats från årsredovisningarna för 2014 hos de berörda företagen genom 

programmet Retriever. Därefter har aktuella nyckeltal konverterats till programmet Microsoft 

Excell för att sedan analyseras i SPSS. De företag med negativ soliditet har tilldelats en soliditet 

på noll, för att undvika extremvärden eftersom den beroende variabeln är mer mottaglig för dessa 

än de oberoende. Det slutgiltiga urvalet resulterade därmed i 12 861 företag.  

 

Ett av företagen, TTI Electronics Nordic AB, redovisade sitt resultat i EUR, därmed har en 

korrigering gjorts. Omsättningen räknades om med den valutakurs som var aktuell för 2014-12-

31 med hjälp av http://www.valuta.se. Den valda valutakursen motiveras av att 

årsredovisningarna härrör från det året. 

3.3.1 Logaritmering 

De data som använts för att mäta ett företag storlek har logaritmerats, vilket innebär att 

snedvriden data antar en mer normalfördelad form (se bilaga 1). (De Veaux et al. 2016). 

Logaritmering är vanligt inom många vetenskapliga områden, framför allt i forskning där 

resultatet påverkas av flera oberoende variabler. (Osborne, 2010). Variabeln storlek logaritmeras 

i likhet med tidigare forskning inom ämnet kapitalstruktur (Titman och Wessels, 1988; Drobetz, 
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2003; Daskalakis, Eriotis, Thanou och Vasiliou, 2014; Fredriksson och Moro, 2014; och 

Yazdanfar och Öhman, 2015) för att undvika snedvriden data som inte blir representativ för 

arbetet.  

 

3.4 Variablerna 
Eftersom denna studie ämnar analysera hur ett antal oberoende variabler påverkar en beroende, i 

detta fall soliditeten, måste enligt Bryman och Bell (2013) en operationalisering göras. En 

operationalisering innebär en definition av variablerna, där det bland annat framgår hur dessa 

utformats. En beskrivning av de aktuella variablerna följer nedan. 

 

3.4.1 Beroende variabeln soliditet 

I denna studie beräknas soliditeten genom att dividera eget kapital med totala tillgångar. Måttet 

förklarar hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Vidare utgör 

soliditeten den beroende variabeln vilkens utformning ska undersökas utifrån de förklarande 

variablernas utseende. I uppsatsen kommer soliditet och skuldsättningsgrad att användas 

parallellt, eftersom soliditeten ökar när skuldsättningsgraden minskar och tvärtom. Även 

begreppet skuldkvot används, vilken samvarierar med skuldsättningsgraden. 

 
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟 

 

3.4.2 Oberoende variabeln lönsamhet 

I denna studie mäts, i likhet med Hwang, Robson, Wang och Lan (2013) och Proença, Laureano 

och Laureano (2014), lönsamhet med måttet Return on Assets (ROA). ROA är ett mått som visar 

avkastningen på företagets totala kapital.   
(𝑹ö𝒓𝒆𝒍𝒔𝒆𝒓𝒆𝒔𝒖𝒍𝒕𝒂𝒕!𝒓ä𝒏𝒕𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓 𝒇𝒓å𝒏 𝒌𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒏𝒃𝒐𝒍𝒂𝒈!𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂 𝒓ä𝒏𝒕𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓!ö𝒗𝒓𝒊𝒈𝒂 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒏𝒔𝒊𝒆𝒍𝒍𝒂 𝒓ä𝒏𝒕𝒆𝒊𝒏𝒕ä𝒌𝒕𝒆𝒓)

𝑺𝒖𝒎𝒎𝒂 𝒕𝒊𝒍𝒍𝒈å𝒏𝒈𝒂𝒓
×𝟏𝟎𝟎
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3.4.3 Oberoende variabeln ålder 

Företagets ålder kan definieras som antingen året då företaget registrerats som aktiebolag eller det 

år företaget grundades. Företagets ålder bestäms i denna studie utifrån det år företaget 

registrerades som aktiebolag fram till 2014.  

 

     2014− 𝑅𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠å𝑟 

 

 

3.4.4 Oberoende variabeln tillväxt 

Variabeln tillväxt definieras i denna studie med omsättningstillväxtmåttet. Det finns flera sätt att 

mäta ett företags tillväxt på. Denna studie mäter tillväxten under ett år, vilket skiljer sig från 

bland annat Daskalakis e.al (2014) som granskar tillväxten under en längre period. 

 

(𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡)
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟𝑠 𝑏𝑜𝑘𝑠𝑙𝑢𝑡  ×100 

 

 

3.4.5 Oberoende variabeln materiella anläggningstillgångar 

Studien mäter andelen av materiella anläggningstillgångar genom att, precis som Proença et al. 

(2014), Hwang et al. (2013) och Daskalakis och Psillaki (2008), dividera materiella 

anläggningstillgångar med totala tillgångar. Måttet används för att mäta risk eftersom dessa 

tillgångar utgör bra säkerheter för lån ur de externa finansiärernas perspektiv. Därför anses 

företag med en högre kvot av materiella anläggningstillgångar vara mindre riskfyllda än företag 

utan (Proença et al. 2014 och Hwang et al. 2013) 

 

𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟  
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3.4.6 Oberoende variabeln storlek 

Europeiska Kommissionen (2016) beskriver att ett företags storlek kan avgöras med hjälp av 

antalet anställda, omsättning samt värdet som finns på balansräkningen. Mac an Bhaird och 

Lucey  (2009) använder bruttoomsättningen för att definiera företagets storlek, vilket är måttet 

som används i även denna studie.  

 

     ln𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔  

 

3.4.7 Oberoende variabeln bransch 

De företag som ingår i denna studie har delats upp efter branschtillhörighet. Denna studie utgår 

från Retrievers branschkategorier, dock har justeringar gjorts där vissa branscher slagits ihop. 

Sammanlagt är företagen uppdelade i 15 olika kategorier. Motiveringen till indelningen är att 

företagen har liknande egenskaper och karaktärsdrag vilket gör att en ytterligare uppdelning inte 

skulle ge arbetet ett högre värde. De branscher som företagen kategoriserats in under är följande:  

 

● Tillverkning och industri  

● Finansiell verksamhet 

● Branschorganisationer 

● Tjänster 

● Kultur 

● Media 

● Fastighetsverksamhet 

● Detalj- och partihandel 

● Bygg, design och inredning 

● Data, IT och teknik 

● Reparation och installation 

● Hotell och restaurang 

● Hälsa 

● Offentlig förvaltning och samhälle 

● Transport och jordbruk 
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Kategoriseringen av dessa variabler kommer i likhet med Abor (2007) att göras med hjälp av så 

kallade dummy variabler. Detta innebär att de olika branscherna företagen är uppdelade i är 

översatt i en siffra, antingen 0 eller 1, då de ursprungliga data inte är numerisk och mätbar. 

Dummyvariabeln är därför ett verktyg som separerar den valda branschkategorin från övrig data 

och därmed gör den möjlig att analysera. (Körner och Wahlgren, 2000).   

 

3.5 Empiriskt tillvägagångssätt 
För att undersöka vilka indikatorer som har betydelse för svenska SMEs kapitalstruktur har två 

korrelationsanalyser och en multipel regressionsanalys upprättats. De två korrelationsanalyserna 

som har genomförts är Pearson’s r och Spearmans rho. 

3.5.1 Korrelationsanalys 

Yazdanfar och Öhman (2016) berättar att en korrelationsanalys undersöker förhållandet mellan 

olika variabler, vilken antingen kan vara positiv eller negativ. Måttet påvisar även styrkan i detta 

förhållande. De Veaux, Velleman och Bock (2016) förklarar att korrelationsanalysen ger ett mått 

inom intervallet +1 och - 1. Om måttet visar +1 föreligger ett perfekt positivt samband och vid -1 

ett perfekt negativt samband. Om måttet istället visar siffran noll förekommer inget samband 

mellan de två testade variablerna. Dancey och Reidy (2011) beskriver att om 

korrelationsanalysen genererar en siffra mellan 0,1 till 0.39 påvisas ett svagt samband mellan 

variablerna. Är intervallet mellan 0,4 och 0,69 är sambandet relativt starkt och slutligen återfinns 

ett starkt sambandet i intervallet 0.7 till 0,99. I unika fall uppstår ett perfekt samband, 1, men 

detta fenomen är ovanligt. Dessa intervaller är aktuella oavsett om det existerar ett positivt eller 

ett negativt samband. I denna studie genomförs ett Pearson r och ett Spearmans rho test som båda 

mäter korrelationen mellan två variabler. Skillnaden mellan de två testerna är att Spearmans rho 

gör det möjligt att mäta korrelationen för variabeln bransch, eftersom den utgörs av en dummy 

variabel. (Prion och Haerling, 2014). 
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3.5.2 Regressionsanalys 

De Veaux et al. (2016) förklarar att syftet med en regressionsanalys är att kontrollera om den 

oberoende variabeln har någon inverkan på den beroende. En regressionsanalys uppfattar positiva 

eller negativa samband mellan variablerna, samt förklarar vilken av de två variablerna som har 

inflytande och påverkar den andra.    

 

För att kunna tyda vilka faktorer som påverkar den finansiella strukturen hos SME har, i likhet 

med Titman och Wessels (1988) och Serrasqueiro (2011), en multipel regressionsanalys använts. 

Detta för att kunna utröna hur väl de oberoende faktorerna kan användas som förklaring till 

skuldsättningsgraden. De utvalda variablerna har härletts ur tidigare forskning från bland annat 

Proença, Laureano och Laureano (2014) Benkraiem och Gurau (2013) och Titman och Wessels 

(1988) 

 

3.5.3 Multikollinearitet 

Multikollinearitet kallas det fenomen som uppstår när oberoende variabler korrelerar och därmed 

har en inverkan på varandra. För att upptäcka multikollinearitet kan korrelationen hos de 

oberoende variablerna testas med hjälp av en korrelationsanalys. Det är av stor vikt att upptäcka 

multikollinearitet eftersom en stark korrelation mellan oberoende faktorer kommer att påverka 

det slutgiltiga resultatet negativt. Anledningen till att förekomsten av multikollinearitet har en 

ofördelaktig effekt på studiens resultat är eftersom variablernas påverkan på varandra skapar ett 

snedvridet resultat. (Körner och Wahlgren, 2005). Jadhav, Kashid, Kulkarni (2014)  förklarar att 

multikollinearitet som ett av de mest allvarliga och återkommande problem vid multipel linjär 

regression. Denna studie har variabler som består av siffror och dummy variabler, och därför har 

både ett Pearson’s r test och ett Spearmans rho test applicerats för att utröna eventuell 

multikollinearitet.    

 

3.6 Mått på kvalitet 

Som mått på kvalitet används i denna studie begreppen reliabilitet och validitet. Dessa mått är 

viktiga parametrar inom kvantitativ forskning och hur de appliceras i denna studie presenteras 

nedan. (Bryman och Bell, 2013).  
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3.6.1 Reliabilitet 

Bryman och Bell (2013) förklarar att reliabilitet innebär att sträva efter följdriktighet, 

överensstämmelse och påtaglighet. Viktiga faktorer att ta hänsyn till vid fastställandet av 

kvaliteten är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömningsreliabilitet. Stabilitet innebär att 

måttet inte ska fluktuera, att en undersökning som återupprepas ska få ett resultat som inte skiljer 

sig avsevärt från föregående undersökning. Intern reliabilitet handlar om att variablerna i studien 

ska vara pålitliga och interbedömningsreliabilitet berör subjektiviteten hos de bedömningar som 

genomförs. (Bryman och Bell, 2013). Stabiliteten i arbetet yttrar sig genom att den numeriska 

data som analyserats inte innehåller några fluktuationer utan består av definitiva siffror som 

kommer att vara desamma vid en upprepad undersökning. De berörda variablerna i studien är 

sprungna ur tidigare forskning, vilket fastställer den interna reliabiliteten och även inger en högre 

grad stabilitet för studien eftersom samtliga variabler är att betrakta som tillförlitliga. Vad avser 

interbedömningsreliabiliteten kan den anses hög eftersom denna studie enbart förfogas av två 

författare, vilket därför minimerar skiftande analytiska slutsatser. Bryman och Bell (2013) 

förklarar att detta är ett eventuellt problem vid studier som författas av flera personer, eftersom 

meningsskiljaktigheter kan uppstå gällande tolkning av det empiriska utfallet. Det objektiva 

förhållningssätt som denna studie är baserat på bidrar också till en högre 

interbedömningsreliabilitet.   

		
3.6.2 Validitet 

Validitet handlar om huruvida de variabler som utformats i forskningen faktiskt mäter det som de 

är avsedda till att göra. Det finns olika former av validitet, intern validitet, extern validitet, 

begreppsvaliditet och ekologisk validitet. Intern validitet är ett kvalitetsmått som visar huruvida 

de konstateranden som görs med utgångspunkt i de empiriska sambandanden som behandlas i 

studien är hållbara. Den interna validiteten testas i denna studie genom att utröna om det 

förekommer multikollinearitet. Extern validitet handlar om möjligheten att generalisera resultatet 

för företag som inte ingått i den utvalda populationen. I studiens fall skulle detta kunna handla 

om hur representativ urvalet är för hela populationen inom Europa Kommissionens (2016) 
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definition av SME-kategorin. Begreppsvaliditeten behandlar reliabiliteten hos ett mått. I detta 

arbete används samma måttdefinitioner som tidigare forskning inom kapitalstruktur vilket 

säkerställer att måttet mäter det de är ämnat för. Ekologisk validitet berör inte denna studie och 

kommer därför inte behandlas eftersom studieobjekt inte är påverkningsbart.  (Bryman och Bell, 

2013)  

 

3.7 Källkritik 

Centralt för studien är att kritiskt granska de källor som använts. (Eriksson och Hultman, 2014). 

De vetenskapliga artiklar som inkluderats i studien håller hög kvalitet eftersom flertalet har 

publicerats i journaler såsom The journal of Finance och Small business economics. Dock bör 

artikeln “Impact of firm characteristics on capital structure choice of Turkish SMEs” som är 

författad av Uyar och Guzelyurt (2015) uppmärksammas. Artikeln baseras på turkiska SMEs och 

den ekonomiska situationen i Turkiet skiljer sig markant från den svenska. Risken finns att deras 

forskning inte skulle fått samma utfall om den genomförts i Sverige, och därför bör reservation 

för huruvida resultatet är applicerbart för svenska SME göras.  

     

Denscombe (2016) nämner att tillträde till data, kostnadseffektivitet och beständigheten i data är 

några fördelar med att använda dokument som källa eftersom att de är enkla att få tillgång till för 

en låg kostnad samt att de är oföränderliga. Andersen (1994) ser dock det sistnämnda som en 

svaghet då dokumenten är fastlagda och styrda, de kan blivit vinklade av företagen. Primärdata 

som använts i denna studie består av information som hämtats ur företagens årsredovisningar, 

dock anses årsredovisningarna ha hög reliabilitet eftersom att de har blivit granskade av revisorer 

och måste följa vissa regleringar.  

     

Den data som använts i uppsatsen är hämtad från Retriever, vilket är att betrakta som en 

tillförlitlig databas eftersom den data som används är hämtad direkt från företagens egna 

årsredovisningar. Denscombe (2016) förklarar att det är fördelaktigt att ha dokument som 

underlag i sin forskning eftersom dessa är relativt billiga att inhämta samt att tillgången till dessa 

dokument ofta är stor. Dokument är en konstant källa, vilket innebär att de inte är föränderliga. 

Dock anser Andersen (1994) att dokument kan vara förvrängda för att enbart visa de sidor som 
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företagsledningen vill lyfta fram till sina externa intressenter. Eftersom de företag som ingår i 

studien uppfyller kraven för revisorplikt (Bolagsverket 2016), kan årsredovisningarna anses 

trovärdiga eftersom de är granskade av en revisor.  
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4. Empiri 
Kapitlet inleds med övergripande statistik för att ge läsaren en förståelse för den data som har 

analyserats. Därefter presenteras korrelationsanalyserna och den multipla regressionsanalysen 

med tillhörande förklaringar.   

 

4.1 Översiktlig statistik 

 

Tabell 1 visar hur den data som används i studien är fördelad. Enligt De Veaux et.al (2016) är 

standardavvikelsen (Std) en bra parameter för att avgöra vilka variabler som är extraordinära. 

Standardavvikelsen mäter hur ovanlig en variabel är genom hur många standardavvikelser den 

skiljer sig från medelvärdet. Medianen och medelvärde är båda mått för att tyda mittpunkten av 

datafördelningen. Medianen genererar ett bra mått även om data är snedvriden eller innehåller 

outliers, detta till skillnad från medelvärdet som i hög grad påverkas av extremvärden. Därmed 

förklarar De Veaux et al. (2016) att en snedvriden data kan upptäckas genom att det finns en 

anmärkningsvärd skillnad mellan dessa två mått. Standardavvikelsen för medelvärdet, i tabellen 

benämnd Std-medelvärde, är ett mått som mäter variationen som skulle uppstå om flertal tester 

gjordes i samma population. Utöver dessa värden används också histogram (se bilaga 2) för att 

tolka distributionen. Utifrån detta kan två variabler anses anmärkningsvärda, tillväxt och 

materiella anläggningstillgångar, vilka inte har en normalfördelad spridning. Branscherna är inte 

                       Medelvärde Std-medelvärde Std Minimum Median Maximum 

Soliditet 35,522 0,196 22,197 0,000 34,28 179,46 
Lönsamhet 9,91 1,13 128,4 -1375,3 9,05 14024,5 
Ålder 18,529 0,132 14,988 1 15 118 
Tillväxt 263 138 15602 -100 4 1423700 
Materiella 
anläggningsti
llgångar 

18,894 0,211 23,928 0 6,758 99,343 

Storlek 9,7767 0,00514 0,5827 6,93 9,83 10,71 

 

Tabell 2 – översiktlig statistik 
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inkluderade i ovanstående tabell eftersom de utgörs av dummy-variabler. Dessa presenteras 

därmed var för sig i diagrammen som följer nedan.  

 

Diagram 1 - branschfördelning 

Diagrammet visar hur branschfördelningen ser ut och totalt har 12 861 företag medverkat i 

studien med en fördelning över 15 branscher. Det går att se en varians mellan de olika 

branscherna där vissa branscher innehåller en stor mängd företag och somliga enbart ett fåtal. 

Majoriteten av företagen kategoriseras under branschen Bygg/Design/Inredning, medan 

branschen Offentlig förvaltningen och samhälle är den allra minsta med endast fyra företag. 

Anledningen till spridningen kan anses bero på att studien inkluderar alla branscher inom SME-

kategorin “små”. 
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Diagram 2 – soliditet hos branscherna  
 
Diagram 2 visar genomsnittlig soliditet för alla branscher. De flesta branscherna ligger på en nivå 

runt 30-35 procent, men det finns några som skiljer sig från mängden. Exempelvis återfinns den 

högsta genomsnittliga soliditeten hos branschen Offentlig förvaltning och samhälle, som når en 

soliditet på 47,12 procent. Därefter följer branschen Branschorganisationer, med en genomsnittlig 

soliditet på 43,72 procent. Anmärkningsvärt är branschen Tjänster, som visar upp en 

genomsnittlig soliditet på enbart 0,09 procent.   

  

4.1.1 Sammanfattning översiktlig statistik 

Den övergripande statistiken över det empiriska utfallet för branscherna kan sammanfattas med 

en jämförelse mellan diagram 1 och 2. Anmärkningsvärt för branschindelningen var 

Bygg/Design/Inredning, som utgjorde den största branschen med 2 247 stycken företag. Den 

minsta branschen, Offentlig förvaltning och samhälle bestod av enbart fyra företag, vilket är 7 

företag färre än den näst minsta branschen, Branschorganisationer. Angående den genomsnittliga 

soliditeten hos branscherna fastställdes att Offentlig förvaltning och samhälle, tätt följt av 

Branschorganisationer representerade de branscher med högst genomsnittlig soliditet. Den lägsta 
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soliditeten uppmättes i sin tur hos branschen Tjänster. Tabell 1 gav en överblick av de numeriska 

variablernas distribution där tillväxten och andel materiella anläggningstillgångar skiljer sig från 

mängden. Resterande variabler uppvisade ett relativt normalfördelat samband.  

 

4.2 Resultat - Korrelation   

 Lönsamhet Tillväxt Materiella 

anläggningstillgångar 

Ålder Storlek 

Lönsamhet  
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
1 
 
12861 

 
0,000 
0,990 
12861 

 
-0,0,27** 
0,002 
12861 

 
-0,011 
0,233 
12861 

 
0,023** 
0,008 
12861 

Tillväxt 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
0,000 
0,990 
12861 

 
1 
 
12861 

 
0,000 
0,984 
12861 

 
-0,004 
0,639 
12861 

 
0,012 
0,173 
12861 

Materiella 

anläggningstillgångar 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
 
 
-0,027** 
0,002 
12861 

 
 
 
0,000 
0,984 
12861 

 
 
 
1 
 
12861 

 
 
 
0,108** 
0,000 
12861 

 
 
 
0,019* 
0,030 
12861 

Ålder 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
-0,011 
0,233 
12861 

 
-0,004 
0,639 
12861 

 
0,108** 
0,000 
12861 

 
1 
 
12861 

 
0,234** 
0,000 
12861 

Storlek 
Pearson Correlation 
Sig. (2-tailed) 
N 

 
0,023** 
0,008 
12861 

 
0,012 
0,173 
12861 

 
0,019* 
0,030 
12861 

 
0,234** 
0,000 
12861 

 
1 
 
12861 

* korrelationen är signifikant på 0,01 nivån ** korrelationen är signifikant på 0,05 nivån 

Tabell 3 - korrelation 
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I ovanstående tabell återfinns resultatet från det genomförda Pearson’s r testet. Alla oberoende 

variabler utom Bransch ingår, eftersom detta test inte har kapacitet att testa dummy-variabler. 

Den översta beräkningen, Pearson Correlation, anger sambandet mellan två givna variabler. 

Korrelationen kan ha ett värde mellan intervallet +1 och - 1. Det högsta samband som påvisas i 

testet finns mellan ålder och storlek, med en positiv korrelation på 0,234. I enlighet med Dancey 

och Reidys (2011) intervall är detta att betrakta som ett svagt samband. Nästa anmärkningsvärda 

samband som påträffas föreligger mellan ålder och materiella anläggningstillgångar, där en 

positiv korrelation på 0,108 har uppmätts. Eftersom de fastställda sambanden är svaga kommer 

det inte uppstå några eventuella problem med multikollinearitet (Körner och Wahlgren 2005). 

 

Signifikansnivån, benämnd Sig i tabellen, visar huruvida resultatet är tillförlitligt eller inte. Ju 

lägre signifikansnivå, desto mer pålitlig anses resultatet vara. Signifikans på 0,01 nivån innebär 

att sannolikheten för att resultatet är slumpmässigt är mindre än 1 procent. (De Vaux et al. 2016). 

Variabeln tillväxt erhåller höga signifikansnivåer, vilket tyder på att resultatet inte är tillförlitligt. 

Resterande variabler utgörs av relativt låga nivåer och anses därmed inte generera slumpmässiga 
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resultat. Den sista raden benämnd med bokstaven N visar antalet företag som ingått i testet, i 

detta fall 12 861 företag.  

 

Lönsamhet Tillväxt +0,252 

Data/IT/Teknik Materiella anläggningstillgångar -0,236 

Transport och jordbruk Materiella anläggningstillgångar +0,285 

Storlek Ålder +0,262 

 

Tabell 4 
 

Eftersom variabeln bransch utgörs av en dummy variabel tillämpas också ett Spearman rho test 

för att kunna urskilja korrelationen mellan de icke-numeriska variablerna. Prion och Haerling 

(2014) förklarar att resultatet från detta test antar ett värde mellan +1 och -1, där en större siffra 

indikerar ett starkare samband. Vidare beskriver författarna en vägledning för att tolka detta test 

där en korrelation inom intervallet 0 - ± 0,20 utgör ett obetydligt samband, medan det mellan ± 

0,21 - ± 0,40 föreligger ett svagt samband. Intervallet ± 0,41- ± 0,6 är relativt starkt och  ± 0,61 - 

± 0,8 är att betrakta som ett starkt samband. Slutligen föreligger ett väldigt starkt samband i 

intervallet ± 0,81 - ± 1. 

 

Tabell 4 anger de mest anmärkningsvärda korrelationerna som testet visar och eftersom dessa är 

att betraktas som svaga finns ingen risk för multikolleaniritet. (Prion och Haerling, 2014). 
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4.4 Resultat - Förklaringsgrad 
För att kunna se hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln soliditet har en 

multipel regressionsanalys genomförts.  

 

4.4.1 Beroende variabeln soliditet 

  
Tabell 5  
 

Denna analys visar hur stor förklaringsgrad av soliditeten som återfinns hos de oberoende 

variablerna. Resultatet visar ett 𝑅! värde på 0,071 vilket innebär att 7,1 procent av variationen i 

soliditeten kan förklaras av de obeorende variablerna. 𝑅! kan anta ett värde mellan 0 och 1, där 0 

innebär att de oberoende variablerna inte ger någon förklaring alls till den beroende. Adjusted 𝑅!   

justerar 𝑅! för anpassa värdet efter den sanna populationen, dock är detta mått endast aktuellt vid 

små urval. Denna studie har ett stort urval på 12 861 företag och därför kommer 𝑅! användas 

genomgående i arbetet. Eftersom studiens 𝑅! är relativt lågt finns ett flertal andra aspekter som 

även de har inverkan på företagets soliditet men som inte behandlas i detta arbete. (Pallant, 2007 

och De Vaux et al. 2016)   
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Tabell 6  
 

Den multipla regressionsanalysen genererar en tabell över variablernas enskilda signifikans och 

samband gentemot soliditeten.  

 

Kolumnen vid namn B förklarar hur soliditeten förändras när en av de oberoende variablerna 

skiftar med en enhet, givet att övriga faktorer är oförändrade. Enligt regressionsanalysen innebär 

det exempelvis att när ett företag åldras med ett år kommer soliditeten öka med 0,265 procent.  
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Beta-värdet beskriver precis som B-värdet hur stor påverkan de oberoende variablerna har på 

soliditeten. Skillnaden som föreligger jämfört med B-värdet är att värdena omvandlats för att 

kunna appliceras på samma skala. Det innebär att Beta-värdet gör det möjligt att jämföra de olika 

resultaten med varandra, eftersom enheterna de mäts i (år, kronor, procent) standardiserats till ett 

gemensamt mått. Det högsta Beta-värdet som uppmätts, 0,179, återfinns hos variabeln ålder. 

Detta betyder att en ökning av en standardiserade enheten i ålder leder till en förändring i 

soliditeten med 0,179 enheter. Beta-värdet för variabeln ålder genererar ett större samband med 

soliditeten än exempelvis variabeln storlek, som endast påverkar soliditeten med 0,008 enheter. 

  

Kolumnerna t och Sig representerar signifikansnivån. T-värdet är precis som signifikansnivån ett 

mått på tillförlitligheten hos ett resultat. Ett t-värde på noll innebär att resultatet inte kan betraktas 

som signifikant, och ju längre bort från noll värdet är, desto mer tillförlitligt kan det anses. Det 

har ingen betydelse om värdet är positivt eller negativt utan det som är avgörande är hur mycket 

värdet skiljer sig från noll.  Ju högre t-värdet är, desto lägre blir Sig, och om signifikansnivån är 

lägre än 0,005 betyder det att risken för att resultatet beror på slumpen är fem procent. Med andra 

ord kan resultatet anses trovärdigt till 95 procent. (Pallant 2007 och De vaux et.al 2016). 

 

4.4.2 Oberoende variabeln lönsamhet 

Variabeln lönsamhet har ett B-värde på 0,008, ett Beta-värde på 0,049, t-värdet uppmäts till 5,721 

och signifikansnivån är lägre än 0,000. Med andra ord innebär utfallet att soliditeten ökar med 

0,008 procent om lönsamheten ökar med en enhet. Beta-värdet är förhållandevis högt i jämförelse 

med övriga variabler och t-värdet samt signifikansnivån innebär att resultatet är att betrakta som 

trovärdigt.  

 

4.4.3 Oberoende variabeln ålder 

Variabeln ålders uppmäter ett B-värde på 0,265, vilket får effekten att soliditeten ökar med 0,265 

procent när företagets ålder ökar med en enhet. Anmärkningsvärt för variabeln är dess Beta-värde 

på 0,179 vilket är det högsta uppmätta i den multipla regressionsanalysen. I likhet med variabeln 
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lönsamhet är också variabeln ålder behäftad med ett högt t-värde och låg signifikansnivå. Detta 

resultat är att bedöma som det mest beaktansvärda i den multipla regressionsanalysen.  

 

4.4.4 Oberoende variabeln tillväxt 

Den multipla regressionsanalysen visar avvikande siffror för variabeln tillväxt. 

Uppseendeväckande för variabeln är dess låga t-värde på -0,345 och höga signifikansnivå på 

0,73. Som nämnts innan är dessa värden mått på trovärdighet, och detta resultat är ett indicium på 

att utfallet är slumpmässigt och inte att bedöma som pålitligt.  

 

4.4.5 Oberoende variabeln materiella anläggningstillgångar 

Avseende variabeln materiella anläggningstillgångar är t-värdet det som skiljer sig ur mängden. 

T-värde på -17,004 är analysens näst högsta och innebär att resultatet är signifikant på 0,001-

nivån. Beta-värdet för materiella anläggningstillgångar visar att variabeln har den största 

förklaringsgraden efter ålder. Baserat på signifikansnivån är resultatet därmed att anse som högst 

tillförlitligt.   

 

4.4.6 Oberoende variabeln storlek 

Variabeln storlek har logaritmerats för att dess spridning ska kunna anses normalfördelad och ge 

ett trovärdigt resultat. Variabeln uppvisar ett B-värde på 0,317 samt ett förhållandevis lågt Beta-

värde på 0,008. Utöver detta erhålls ett t-värde på 0,917 och en signifikansnivå på 0,359 vilket 

innebär att risken för resultatet är slumpmässigt är 35,9 procent.   

 

4.4.7 Oberoende variabeln bransch 

Variabeln bransch erhåller spridda resultat i den multipla regressionsanalysen. Denna variabel 

genererar det allra lägsta t-värdet, som återfanns hos branschvariabeln Transport och Jordbruk. 

Utöver Transport och Jordbruk utmärker sig också branschvariablerna Media samt Hälsa. Dessa 

erhåller t-värden och signfikansnivå på -4,805 och 0,000 respektive 4,708 och 0,000.  
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4.5 Exkluderade variabler 

Tabell 7 

 

Under den multipla regressionsanalysen har SPSS uteslutit branschvariabeln 

Bygg/Design/Inredning.  Ovanstående tabell är en sammanfattning av den eliminerade variabelns 

värden om den skulle inkluderats i analysen. SPSS tar endast med de variabler som har höga t-

värden och exkluderar de som är under 0,05. Tabellen ger även en förståelse för hur det 

slutgiltiga resultatet skulle påverkats om variabeln inte hade exkluderats ur analysen. Tabell fem 

visar att branschvariabeln Bygg/Design/Inredning inte har någon effekt på soliditeten, och därför 

inte heller får någon betydelse för den multipla regressionsanalysen. (Field, 2013).  
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5. Analys  
Kapitlet inleds med en analys av den översiktliga statistiken för att sedan analysera de 

genomförda testerna. Därefter följer en återkoppling till tidigare forskning i förhållande till 

studiens resultat. Det förs även en diskussion kring de utformade hypoteserna där de slutligen 

verifieras eller falisifieras. 

 

5.1 Analys - översiktlig statistik  

5.1.1 Beroende variabeln soliditet 

 

Tabell	8 

 

Studien granskar företagens kapitalstruktur med hjälp av den beroende variabeln soliditet. Denna 

kan definieras som hur stor del av företagets tillgångar som finansierats av eget kapital och ger 

därmed en bild av företagets kapitalstruktur. Det kan med hjälp av tabell 8 bekräftas att 

soliditeten är ett relativt normalfördelat mått och därmed inte kommer att generera snedvridna 

resultat. Soliditetens datafördelning kan anses vara förväntad eftersom de företag med negativ 

soliditet har omvandlats till en soliditet på noll. Således tar studien inte hänsyn till extremvärden 

och fördelningen bör därför bli tämligen normalfördelad. 

  

Antal Medelvärde Std medelvärde StD Minimum Median Maximum  

12 861 35,522 0,196 22,197 0,000 34,28 179,46 
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5.1.2. Oberoende variabeln lönsamhet 

Antal Medelvärde Std medelvärde StD Minimum Median Maximum  

12 861 9,91 1,13 128,4 -1375,3 9,05 14024,5 

 

Tabell	9	 

 

Tabell 9 ger en överblick över hur den data som mäter variabeln lönsamhet är fördelad. Utifrån 

denna sammanfattande data går det att utläsa att lönsamhet utgör en tillräckligt normalfördelad 

variabel. Detta går att tyda genom att medelvärde och median inte skiljer sig åt avsevärt. 

Variabelns fördelning är rimlig eftersom urvalet tar hänsyn till ett stort antal företag och 

spridningen blir därmed anpassad efter dessa. Baserat på histogrammet (se bilaga 2) kan det 

konstateras att data inte innehåller några extrema outliers.  

 

5.1.3 Oberoende variabeln ålder 

Antal Medelvärde Std medelvärde StD Minimum Median Maximum  

12 861 18,529 0,132 14,988 1 15 118 

 

Tabell	10	 

 

Variabeln ålder uppvisar en något snedvriden data vilket kan förklaras av att vissa företag har en 

ålder över 100 år och fördelningen därmed blir förvriden åt höger. Distributionen kan dock anses 

vara tillräckligt normalfördelad vid en betraktelse av dess medel- och medianvärde som inte 

skiljer sig markant åt.  
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5.1.4 Oberoende variabeln tillväxt 

Antal Medelvärde Std medelvärde StD Minimum Median Maximum  

12 861 263 138 15602 -100 4 1 423 700 

 

Tabell	11 

 

Variabeln tillväxt består av data som avviker från normalfördelningen, vilket kan utläsas av tabell 

11. En standardavvikelse på 15 602 antyder att variabeln har en stor spridning runt medelvärdet, 

vilket även minimum och maximumvärdena indikerar. Dessa värden tyder också på att 

datadistributionen är vriden åt höger.  

 

5.1.5 Oberoende variabeln materiella anläggningstillgångar 

Antal Medelvärde Std medelvärde StD Minimum Median Maximum  

12 861 18,894 0,211 23,928 0 6,758 99,343 

 

Tabell	12	 

 

Baserat på histogrammet över materiella anläggningstillgångar (se bilaga 2) kan studien fastställa 

att data inte är normalfördelad utan skev till höger. Skillnad mellan medelvärde och median 

bekräftar detta förhållande. Skevheten kan härledas ur huruvida företagen äger materiella 

anläggningstillgångar eller inte. En stor del av företagen bedriver verksamhet som inte fordrar 

materiella anläggningstillgångar, medan andra förlitar sig till fullo på dessa tillgångar. 

Exempelvis är det logiskt att anta att tjänsteföretag som hyr lokalen till verksamheten inte är i 

behov av materiella anläggningstillgångar som till exempel byggnad, mark och maskiner.   

  



 

 50 

 

5.1.6 Oberoende variabeln storlek 

 

Antal Medelvärde Std medelvärde StD Minimum Median Maximum  

12 861 9,7767 0,00514 0,5827 6,93 9,83 10,71 

 

Tabell 13 

 

Variabeln storlek mäts genom företagets omsättning, som i denna data utgjordes av en icke 

normalfördelad data med stor spridning. För att undvika en snedvridning i resultatet har variabeln 

därför logaritmeras (se bilaga 1). Efter logaritmeringen erhåller variabeln en relativt 

normalfördelad distribution, vilket också kan urskiljas av tabell 13. Fördelningen kan bland annat 

påverkats av den spridning som föreligger mellan företagens storlek, eftersom urvalet inkluderar 

hela populationen av “små” SME.    

 

5.1.7 Oberoende variabeln bransch 

Fördelningen mellan branschkategorierna är väldigt varierande där den största branschen, 

Bygg/Design/Inredning, består av 2 247 företag och den minsta, Offentlig förvaltning och 

samhälle, består av fyra. Den markanta skillnaden mellan branscherna kan anses bero på det stora 

urvalet där studien inkluderat hela populationen för SME-kategorin “små”. För vissa 

branschkategorier är det rimligt att anta att det endast finns ett fåtal företag som klassificeras 

inom kategorin “små”, då de vanligtvis representeras av stora bolag.  

 

5.2 Analys - Korrelation 
Det erhållna resultatet på Pearson’s r testet visar genomgående låga korrelationer mellan de 

oberoende variablerna. De samband som ändå bör beaktas är dem mellan ålder och storlek samt 

materiella anläggningstillgångar och lönsamhet. Dessa resultat är svaga men bör kommenteras 

(Dancey och Reidys 2011). Mellan ålder och storlek påträffas ett positivt samband på 0,234 och 

det kan anses rimligt eftersom äldre företag haft större möjlighet att växa och utvecklas. Mellan 
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materiella anläggningstillgångar och ålder förekommer en positiv korrelation på 0,108. Även 

detta utgör ett sannolikt samband eftersom ett äldre företag har hunnit etablera sig och därmed 

även införskaffat mer tillgångar. Variabeln tillväxt erhåller uppseendeväckande hög 

signifikansnivå, 0,730. Detta innebär att det finns en hög risk för att resultatet för 

tillväxtvariabeln är slumpmässigt och att ett nytt test inte skulle ge samma resultat.     

 
Även i Spearmans rho testet är de mest anmärkningsvärda korrelationerna att anses som svaga 

enligt Dancey och Reidys (2011) modell. Det existerar en positiv korrelationen mellan Transport 

och jordbruk och materiella anläggningstillgångar, 0.285, vilket kan härledas ur resonemanget att 

denna bransch är tillgångstung. Till skillnad från Transport och jordbruk är materiella 

anläggningstillgångar inte en viktig aspekt för företagen inom branschen Data/IT/Teknik. Det 

bekräftas av den negativa korrelationen på -0,236 som resultatet uppvisar. Spearmans rho-testet 

ger en positiv korrelation, 0,252, mellan lönsamhet och tillväxt, vilket skiljer sig markant från 

Pearson’s r. Även här är korrelationen relativt låg och inte heller uppseendeväckande då 

sambandet kan anses förväntat eftersom lönsamhet borde leda till tillväxt. I likhet med Pearsons r 

testet uppvisar Spearmans rho ett positivt samband, 0,262, mellan ålder och storlek. Det tidigare 

resonemanget om att företagets åldrande föranleder möjlighet till expansion kan appliceras som 

förklaring även i detta sammanhang. 
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5.3 Analys - Förklaringsgrad 

5.3.1 Beroende variabeln Soliditet 

 
Tabell 14  
 

Studien har ett 𝑅!-värde på 0,071, vilket kan omvandlas till 7,1 procent. Som tidigare nämnts 

betyder det att förändring i den beroende variabeln kan förklaras av de oberoende med 7,1 

procent. Detta värde är förhållandevis lågt, men samtidigt har testet en signifikansnivå på 0,000 

vilket ändå gör 𝑅! respektabelt. (Pallant 2007). En förklaring till det låga 𝑅!-värdet kan vara att 

soliditeten hos ett företag kan ha en stor mängd förklaringsvariabler och endast ett fåtal behandlas 

i denna studie. Med tanke på den givna signifikansnivån för testet kan de undersökta variablerna 

ändå anses förklara soliditeten till viss grad.   

 

5.3.2 Oberoende variabeln lönsamhet (ROA) 

 
B-värde Std Error Beta-värde T Sig 

0,008 0,001 0,049 5,721 0,000 

 

Tabell 15 
 

I den multipla regressionsanalysen uppvisar variabeln lönsamhet ett B-värde på 0,008. Det 

innebär att om lönsamheten ökar med en standardiserad enhet kommer soliditeten att öka med 
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0,008. Med hjälp av Beta-värdet går det att konstatera att denna variabel är den fjärde mest 

inflytande faktorn för soliditeten. Det existerar ett positivt samband mellan dessa variabler, som 

dessutom är signifikant då ett t-värde på 5,721 har uppmätts. Då t-värdet överskrider 1,95 kan 

resultatet anses tillförlitligt eftersom signifikansnivån är lägre än 0,05. Med detta som underlag 

går det att fastställa att lönsamheten har en signifikant inverkan på soliditeten.  

 

Detta resultat stämmer överens med tidigare forskning och går i linje med POT (Jõeveer 2013; 

Heyman et al. 2008; och Psalliki och Daskalakis 2009). Förklaringen till utfallet kan anses bero 

på att företag med en högre lönsamhet har större nivåer av interna medel och därmed inte är i lika 

stort behov av extern finansiering. Ett bakomliggande antagande till denna förklaring är att 

företag föredrar intern finansiering framför extern och därmed verkar enligt POT. Att finansiera 

sin verksamhet med interna medel är enligt POT billigare än att bruka externa medel, vilket också 

kan ses som en förklaring till det positiva sambandet. En tänkbar förklaring till varför TOT inte är 

den teori som bäst förklarar förhållandet mellan lönsamhet och belåning kan vara att SME inte är 

lika lönsamma som stora noterade företag (Michaelas, Chittenden och Poutziouris 1999, Sogorb-

Mira 2005 och Pettit och Singer 1985). Eftersom SME inte når upp i lika höga vinster som de 

större företagen har de inte heller lika stor nytta av den skattesköld som en hög belåningsgrad 

skulle innebära.      

 

Studiens resultat bekräftas av Proença, Laureano och Laureanos (2014) forskning som visar att 

SME föredrar intern finansiering framför extern, vilket också ger stöd för POT. Även den 

positiva relationen mellan lönsamhet och soliditet styrks av deras forskningsresultat. Det innebär 

att Proença et al. (2014) forskning gällande portugisiska SME även är applicerbar för svenska 

SME. Alltså kan hypotes 1 anses bekräftad.   

 

H1: Det föreligger ett positivt samband mellan lönsamhet och soliditet 

 

Dock är det viktigt att beakta det faktum som Chang et al. (2009) diskuterar i sin studie, där de 

anser att sambandet mellan lönsamhet och soliditet kan bero på hur lönsamheten mäts. I detta fall 

har lönsamheten mätts med hjälp av måttet ROA, som enligt Chang et al. (2009) genererar en 
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positiv korrelation mellan lönsamhet och soliditet. Det bör därför tas hänsyn till att studiens utfall 

eventuellt blivit annorlunda om ett annat lönsamhetsmått använts.  

 

5.3.3 Oberoende variabeln ålder    

 

B-värde Std Error Beta-värde T Sig 

0,265 0,013 0,179 19,851 0,000 

 

Tabell 16  
 

B-värdet är 0,265 och innebär att när åldern ökar med en standardiserad enhet kommer soliditeten 

att öka med 0,265. Det höga Beta-värdet indikerar även på att variabeln ålder är den med störst 

förklaringsgrad för förändringar i soliditeten. Vidare visar den multipla regressionsanalysen ett 

högt t-värde och en låg signifikans vilket gör att resultatet kan anses ha en hög tillförlitlighet. 

Sambandet mellan soliditet och ålder kan förklaras av att ett äldre företag har existerat under en 

längre period och därför haft möjlighet att återinvestera sin vinst i företaget. Därmed behöver 

dessa inte ha lika hög belåningsgrad som de yngre företagen. Resultat får medhåll från Vanacker 

och Manigart (2008) som menar att företagets skuldsättningsgrad återspeglar historiska 

finansieringsbeslut, vilka förändrats under företagets livscykel.      

 

I likhet med denna studie finner Adair och Adaskou (2015) en positiv korrelation mellan ålder 

och soliditet. Detta resultat stämmer överens med POT, som förespråkar intern finansiering 

framför extern och anser att ett äldre företag har större möjligheter att använda sig av interna 

medel. Resultatet stöds även av Uyar och Guzelyurt (2015) som konstaterar ett positivt 

förhållande mellan ålder och soliditet eftersom yngre företag inte kan producera en 

tillfredsställande nivå av egna finansieringsmedel till sin verksamhet.  

 

En tänkbar förklaring till att TOT inte blir representativt för variabeln ålder är eftersom 

skatteskölden inte kan nyttjas i samma utsträckning. Då små företag är drabbade av större mängd 

informationsasymmetri och svårigheter att erhålla extern finansiering kan det anses rimligt att de 
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använder sina interna medel. Denna kapitalkälla kommer troligen att öka i och med att företaget 

åldras.  

 

Studiens hypotes kan verifieras eftersom studien genererar ett positivt samband mellan ålder och 

soliditet samt en låg signifikansnivå.   

 

H2: i takt med att företaget åldras minskar skuldsättningsgraden 

  

5.3.4 Oberoende variabeln tillväxt 

 

B-värde Std Error Beta-värde T Sig 

-4,178E-6 0,000 -0,003 -0,345 0,730 

 

Tabell 17 
 

Variabeln tillväxt erhåller ett B-värde på ca -0,00000417 som indikerar på ett svagt negativt 

förhållande mellan tillväxt och soliditet. Beta-värdet på - 0,003 innebär att variabeln inte kan 

anses utgöra en hög förklaring till soliditeten i förhållande till övriga variabler. T-värdet och 

signifikansnivån antyder att detta resultat kan bero på slumpen till 73 procent. Således föreligger 

en svag koppling med stor osäkerhet mellan tillväxt och soliditet. Resultatet kan därför anses 

kontroversiellt i förhållande till Benkraiem och Guraus (2013) resultat som konstaterar att det 

finns ett väsentligt positivt samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad. Utfallet strider även 

mot Chang et al. (2009) som menar att tillväxten är den variabel som har störst påverkan på 

kapitalstrukturen. Utfallet stämmer dock överens med Psillaki och Daskalaki (2009) och Jordan 

et al. (1998) forskning. Även deras resultat har påvisat att det inte existerar något signifikant 

samband mellan företags tillväxt och kapitalstruktur.  

 

En bakomliggande förklaring till utfallet kan vara sättet studien har valt att definiera och mäta 

tillväxt. Måttet grundar sig endast på en ettårig tillväxtutveckling och motsvarar inte en 

genomsnittlig tillväxt över en längre tidsperiod. Det finns många olika sätt att definiera måttet 
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tillväxt och det kan mätas över olika långa tidsperioder. Genom studiens definition av tillväxt kan 

varken POT eller TOT användas som förklaring till resultatet och hypotes 3 kommer att 

falsifieras eftersom sambandet mellan variablerna är svagt och inte tillförlitligt.  

 

H3: Det föreligger ett negativt förhållande mellan soliditet och tillväxt. 

 

5.3.5 Oberoende variabeln materiella anläggningstillgångar 

 

B-värde Std Error Beta-värde T Sig 

-0,153 0,009 -0,165 -17,004 0,000 

 

Tabell 18 
 

Med hjälp av det framställda B-värdet kan studien konstatera att det föreligger ett negativt 

samband mellan materiella tillgångar och soliditeten. Denna variabel är den som har näst störst 

inverkan på soliditeten jämfört med resterande faktorer. Detta går att utläsa utifrån Beta-värdet 

som visar ett negativt samband på -0165. T-värdet och signifikansnivån tyder på att resultatet är 

tillförlitligt vilket också kan bekräftas genom iakttagelse av tidigare forskares resultat. 

Exempelvis kommer Antoniou, Guney och Paudyal (2008) fram till att materiella 

anläggningstillgångar utgör bra säkerheter vid lån och därför har företag med mycket materiella 

anläggningstillgångar större möjligheter att finansiera verksamheten med hjälp av belåning. En 

högre skuldsättning kommer att generera en lägre soliditet eftersom tillgångarna till större del 

finansieras av skulder istället för eget kapital.    

 

Proença, Laureano och Laureano (2014) förklarar att företagets materiella anläggningstillgångar 

är en av de faktorer med störst påverkan på kapitalstrukturen, vilket även studiens resultat påvisar 

i och med att variabeln erhåller det näst högsta Beta-värdet. Vidare anser Proença, Laureano och 

Laureano (2014) att slutsatsen stämmer överens med TOT, vilket denna studie endast delvis kan 

bekräfta. Detta med anledningen att arbetet endast kan fastställa att större mängd materiella 

anläggningstillgångar möjliggör en högre belåningsgrad. Dock granskas inte huruvida skulderna 
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är lång- eller kortfristiga och studien kan därför inte avgöra hur fullständigt sambandet med TOT 

är. Eftersom studiens resultat påvisar ett negativt samband mellan soliditet och materiella 

anläggningstillgångar kan det antas att POT inte är applicerbar. Detta eftersom POT förespråkar 

ett negativt samband med belåning med anledning av den begränsade riskvilja som återfinns hos 

många SMEs. Även om arbetet inte är i bestånd att bekräfta TOT kan hypotes 4, i enlighet med 

Frank och Goyles (2009), anses vara korrekt: 

 

H4: En hög andel materiella anläggningstillgångar innebär en lägre soliditet.  

 

5.3.6 Oberoende variabeln storlek 

 

B-värde Std Error Beta-värde T Sig 

0,317 0,345 0,008 0,917 0,359 

 

Tabell 19 
 

Denna variabel särskiljer sig från resterande då den logaritmerats på grund av icke 

normalfördelad data. I och med detta kommer även analysen att skilja sig från resterande 

oberoende variablers analys. Om storleken förändras procentuellt kommer det ge en absolut 

förändring i soliditeten. Skulle den oberoende variabeln exempelvis öka med 1 procent innebär 

det en påverkan på den beroende variabeln i form av koefficienten/100 enheter. I detta fall 

innebär det att om storleken ökar med 1 procent skulle soliditeten öka med 0,00317 procent. 

Detta tyder på att storlek utgör en variabel med liten inverkan på soliditeten. Vidare bör det också 

noteras att denna analys genererar ett lågt t-värde, under 1,95, vilket innebär att det inte är 

signifikant på 0,05 nivån. Det innebär att risken för att resultatet är slumpmässigt ökar avsevärt, 

vilket inte gör det lika tillförlitligt.  

 

Resultatet från denna studie stämmer överens med den slutsats som dras i Daskalakis et al. (2014) 

forskning. Författarna uppmärksammar inte några signifikanta skillnader i hur de olika 

företagsstorlekarna förhåller sig till kapitalstrukturen. Till skillnad från detta menar Cassar och 
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Holmes (2003) att mindre företag har sämre tillgång till finansiering och att det därmed finns ett 

positivt förhållande mellan belåning och storlek, vilket stämmer överens med TOT. Detta i 

motsats till Heyman et al. (2008) som anser att det föreligger ett negativt förhållande, vilket är i 

linje med POT.  

 

Resultatet från denna studie visar att det inte finns någon stark koppling mellan företagets storlek 

och dess soliditet och det lilla samband som påvisas är positivt. Signfikansnivån är hög och det 

erhållna resultatet kan varken bekräfta POT eller TOT, vilket innebär att hypotesen förkastas: 

 

 H5: I enlighet med TOT är företagets storlek negativt korrelerad med soliditetenen. 

 

5.3.7 Oberoende variabeln bransch 

	

	

Diagram 3 
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Diagram 4 

 

Diagram 3 visar hur Beta-värdena skiljer sig mellan branscherna och diagram 4 återspeglar dess 

signifikansnivå. I analys av branscherna är Beta-värdet i fokus eftersom en granskning av 

branschskillnaderna ska göras. Tillverkning och Industri utgör den bransch med högst Beta-värde 

och är signifikant på 0,01-nivån. Detta indikerar på, i förhållande till de övriga branscherna, att 

Tillverkning och Industri har hög soliditet och detta resultat är att betrakta som tillförlitligt. Det 

betyder att de företag som ingår i branschen Tillverkning och Industri har en lägre skuldsättning i 

förhållande till resterande branschkategorier. Branschen Media påvisar det starkaste negativa 

sambandet på -0,044, vilket tyder på att branschen har en låg soliditet och därmed en högre 
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belåningsgrad än de övriga branscherna. Tillsammans med en låg signifikansnivå är resultatet att 

betrakta som trovärdigt. Ytterligare anmärkningsvärda Beta-värden erhålls hos 

branschkategorierna Hotell och Restaurang och Hälsa. Hotell och restaurang har ett Beta-värde 

på -0,032 och en signifikansnivå på 0,002. Det innebär att denna bransch har en lägre soliditet än 

genomsnittet samt att resultatet är signifikant på 95% nivån. Beta-värdet för branschen Hälsa 

antar ett positivt värde på 0,045 och en signifikansnivå på 0,000. Detta tyder på en lägre 

belåningsgrad än genomsnittet samt en stor trovärdighet eftersom risken att resultatet är 

slumpmässigt är mindre än 1 procent.    

 

Några av branscherna uppvisar en hög signifikansnivå vilket innebär att dess korrelation med 

soliditeten bör ifrågasättas. Exempelvis har branschen Transport och Jordbruk en signifikansnivå 

på 0,879, vilket innebär att risken för att Beta-värdet är slumpmässigt är 87,9 procent. Den höga 

signifikansnivån gör att Beta-värdet inte bör betraktas som pålitligt. Detsamma gäller för 

Branschorganisationer som har en signifikansnivå på 0,669 och ett Beta-värde på 0,004.  

 

Studiens resultat är delvis oväntat eftersom det strider mot tidigare forskning som konstaterat att 

tillverkningsföretag har en högre skuldsättningsgrad i jämförelse med tjänsteföretag (Cressy och 

Olofsson, 1996). Utfallet i denna studie fastställer motsatsen eftersom branschen Tillverkning och 

Industri är branschkategorin med lägst belåningsgrad vilket förkastar hypotes 6. Kategorin 

Transport och Jordbruk uppvisar ett lågt Beta-värde samt en väldigt hög signifikansnivå, vilket 

inte heller överensstämmer med hypotes 6: 

 

H6: Branschkategorierna Tillverkning/industri och Transport och Jordbruk erhåller en högre 

skuldsättningsgrad jämfört med övriga branscher. 

 

Antagandet att soliditeten varierar beroende på vilken branschkategori företaget tillhör kan anses 

bekräftat eftersom studien påvisar skillnader i soliditet för de olika branscherna. Exempelvis visar 

diagram 2 att branschkategorin Tjänster har ett medelvärde på 0,09 procent medan Offentlig 

förvaltning och samhälle har ett värde på 47,12 procent. Resultatet stöds av tidigare forskning, 

exempelvis har Abor (2007) konstaterat variation i belåningsgrad mellan olika branscher. Med 

andra ord verifieras hypotes 7: 
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H7: Soliditeten varierar beroende på vilken branschkategori företaget tillhör 

 

Nedanstående figur ger en överblick över hur väl de grundläggande teorierna, POT och TOT, kan 

användas som förklaring till studiens variabler. Vidare visar figuren vilka variabler som har 

effekt på kapitalstrukturen. Den gröna färgen betyder att en effekt föreligger, den gula tyder på att 

ett konstant samband inte har kunnat fastställas. Den röda färgen innebär att inget samband 

föreligger.    

Figur 6 
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6 Slutsats 
Här presenteras resultatet från studien och sammanfattade slutsatser dras. Kapitlet avslutas med 

en diskussion kring studiens bidrag, både praktiskt och teoretiskt.  

 

Studien syftar till att granska kapitalstrukturen hos svenska SME för att se om och i så fall hur 

variablerna lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar och bransch påverkar 

soliditeten. Arbetet fokuserar på SME-företagen som kategoriseras in under definitionen “små”. 

Studien får ett 𝑅!-värde på 7,1 procent och därmed kan variablerna anses förklarande till en viss 

grad. Eftersom företagets kapitalstruktur troligen påverkas av en större mängd variabler än de 

som inkluderats i denna studie bör ett 𝑅!-värde på 7,1% vara acceptabelt. Med tanke på att 

arbetet analyserar ett stort urval med ett signifikant resultat kan resultatet anses som ett bidrag till 

forskningen. 

 

Variabeln lönsamhet har en av studiens starkaste korrelationer och påvisar ett positivt samband 

med soliditeten. Studien konstaterar att lönsamheten har en hög förklaringsgrad till företags 

soliditet, vilket även stöds av Proença et al. (2014) och Psalliki och Daskalakis (2009). Studiens 

resultat kan tyckas vara trovärdigt, eftersom det är logiskt att anta att ett lönsamt företag inte har 

lika hög belåningsgrad som ett mindre lönsamt företag. Detta eftersom ett lönsamt företag har 

möjlighet att finansiera sin verksamhet med medel som redan finns inom företaget. Därmed 

kommer de inte vara i behov av att söka extern finansiering i samma utsträckning som mindre 

lönsamma företag.  Med detta resonemang som grund kan den framställda hypotesen verifieras: 

 H1: “Det föreligger ett positivt samband mellan lönsamhet och soliditet 

 

Studien finner ett positivt samband mellan företagets ålder och dess soliditet. Med en 

förklaringsgrad på 0,179 och en låg signifikansnivå är denna variabel den med störst inverkan på 

soliditeten. I likhet med Adair och Adaskou (2015) dras slutsatsen att det föreligger ett positivt 

samband mellan soliditet och ålder. En förklaring till studiens resultat kan vara POTs antagande 

om att internt kapital föredras framför externt. Äldre företag borde ha större tillgång till internt 

kapital eftersom de har möjligheten att återinvestera sina vinster i verksamheten under en längre 

period än yngre. Denna möjlighet återfinns inte i samma grad hos yngre företag, eftersom de inte 
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existerat lika länge. Därmed kan hypotes 2 anses bekräftad:  

Hypotes 2: “i takt med att företaget åldras minskar skuldsättningsgraden” 

 

I motsatts till tidigare forskning (Benkraiem och Guraus, 2013 och Chang et al. 2009) kan studien 

inte fastställa ett positivt samband mellan tillväxt och soliditet. Resultatet visar att det finns ett 

svagt negativt samband mellan soliditet och tillväxt, men eftersom signifikansnivån är 0,730 kan 

resultatet inte anses trovärdigt. Det finns även stöd för detta utfall i den tidigare forskningen, då 

bland annat Psillaki och Daskalaki (2009) och Jordan et al. (1998), inte heller fastställer ett 

signifikant samband. I detta fall kommer den framställda hypotesen att förkastas vilket inte är ett 

förvånansvärt resultat. Eftersom tillväxten endast mäts under ett år är måttet känsligare för 

extremvärden och det kan förklara eventuella resultatskillnader som uppstår jämfört med tidigare 

studier där mätningen skett över flera år.  

H3: “Det föreligger ett negativt förhållande mellan soliditet och tillväxt.” 

   

Materiella anläggningstillgångar utgör den oberoende variabeln med näst störst inflytande på 

soliditeten. Studien finner ett negativt signifikant samband vilket stöds av tidigare forskares 

resultat (Antoniou et al. 2008 och Proença et al. 2014). Förklaringen till utfallet kan vara att 

företag med högre andel materiella anläggningstillgångar lättare beviljas lån. Anledningen till 

detta är att materiella anläggningstillgångar kan användas som säkerheter för finansiärerna 

eftersom dessa tillgångar har ett faktiskt värde, till skillnad från exempelvis goodwill. Med detta 

till grund kan hypotesen bekräftas: 

H4: “en hög andel materiella anläggningstillgångar innebär en lägre soliditet”.  

 

Variabeln storlek uppvisar ett positivt samband med soliditeten. Beta-värdet är lågt och därför 

kan storleken inte anses ha en betydande förklaring. Tidigare forskning om denna variabel når 

spridda resultat. Daskalakis et al. (2014) får samma resultat som denna studie, medan Cressy och 

Holmes (2003)  finner ett starkt positivt samband och Heyman et al. (2008) utrönar ett negativt 

samband. Detta betyder att det även finns spridda åsikter angående om SME agerar i enlighet 

med POT eller TOT när det gäller indikatorn storlek. Studien kan varken bekräfta POT eller TOT 

och därmed kan inte hypotesen verifieras. Det finns dock en möjlighet att utfallet skulle blivit 

annorlunda om populationen haft en större vidd och därmed även inkluderat större företag. 
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Resultatet kan konstatera att soliditeten hos “små” företag inom SME inte skiljer sig nämnvärt åt. 

Hade studien tagit hänsyn till större företag är det rimligt att anta att sambandet mellan storlek 

och soliditet hade visat större kontraster. Egenskaperna hos ett stort börsnoterat företag och ett 

“små”-företag inom SME kan anses vilt skilda och därför skulle ett urval med bredare målgrupp 

kunnat visa ett starkare samband med soliditeten. Detta kan också ses som en förklaring till de 

varierande resultaten från tidigare forskning.   

 H5: “I enlighet med TOT är företagets storlek negativt korrelerad med soliditetenen”. 

 

Studien kommer fram till att soliditeten skiljer sig åt beroende på vilken branschkategori 

företaget tillhör. Företagen har delats upp i 15 branscher varav tillverkning och industri är den 

med högst Beta-värde. Det höga och positiva Beta-värdet innebär att tillverkning och industri har 

en högre soliditet och därmed en lägre skuldsättning än resterande branscher. Därefter kan en 

starkt negativt korrelation ses mellan media och soliditet vilket inte var ett förväntat samband. 

Cressy och Holmes (2003) forskning når resultatet att tillverkningsföretag besitter högre 

skuldsättning än tjänsteföretag, vilket inte kan bekräftas av denna studie. Däremot får studien 

stöd av tidigare forskning (Abor 2007) gällande resultatet att det finns skillnader i soliditeten 

beroende på vilken branschkategori ett företag tillhör. Till följd av detta falsifieras hypotes sex 

medan hypotes sju bekräftas.  

H6: “Branschkategorierna Tillverkning/industri och Transport och Jordbruk erhåller en högre 

skuldsättningsgrad jämfört med övriga branscher.” 

 

H7: “Soliditeten varierar beroende på vilken branschkategori företaget tillhör” 

 

Sammanfattningsvis återkopplar studien till den inledande frågeställningen: 

“Vilken roll spelar lönsamhet, ålder, tillväxt, materiella anläggningstillgångar och bransch för 

kapitalstrukturen hos SME?”  

Slutsatsen som denna studie når är att dessa faktorer erhåller en viss förklaringsgrad till 

kapitalstrukturen samt att den variabel som har störst påverkan på dess utformning är variabeln 

ålder.  
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Sammanfattningsvis kan fyra av de sju utformade hypoteserna verifieras vilket även går att tyda 

av figur 7. 

 

 

Figur 7 
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6.1 Praktiskt bidrag 
Som tidigare nämnts är kapitalstrukturens utformning en av företagsledningens viktigaste frågor 

(Alipour et al. 2015). De undersökta variablerna ger en antydan om vilka finansiella nyckeltal 

som bör tas i beaktning när beslut om företagets kapitalstruktur ska tas. Med hjälp av studiens 

resultat kan beslutshavare i företag exempelvis se hur ålder och lönsamhet har en positiv inverkan 

på soliditeten, och med hjälp av denna kunskap kan de planera sin verksamhet för att uppnå den 

mest fördelaktiga fördelningen mellan skulder och eget kapital.   

 

6.2 Teoretiskt bidrag 

Kapitalstrukturens betydelse och utformning är ett område som tillägnats mycket forskning. 

Däremot har det tilldelats avsevärt mindre uppmärksamhet kring hur väl detta kan appliceras på 

SME. Enligt Zingales (2010) är SME den kategori som kan dra störst nytta av denna form av 

forskning och information och därmed är i behov av en större mängd forskning vilket detta arbete 

bidrar med. Denna studie bidrar även till huruvida forskningen är applicerbar för just svenska 

SME.  

 

6.3 Metodkritik 

Arbetet studerar endast årsredovisningar från året 2014 och genererar därmed endast en 

överblicksbild av den finansiella strukturen. Därför ger resultatet bara en bild av den specifika 

tidpunkten som granskas och behöver inte vara generaliserbart för nästkommande år.  

 

Tillväxtmåttet som använts i denna studie utgörs av omsättningsförändringen under endast ett år 

vilket i vissa avseenden anses vara till nackdel då måttet innehåller en del extremvärden. 

Alternativet hade varit att granska förändringen över ett flertal år och beräknade genomsnittet för 

dessa och därmed undvika ovanstående problematik. Vidare kan ett mått som sträcker sig över ett 

flertal år anses bättre då tillväxt är en process som sträcker sig över flera år vilket också utgör ett 

argument för det alternativa tillvägagångssättet. Trots detta ger måttet en indikation om företagets 

procentuella tillväxt mellan dessa två år, vilket motiverar valet. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Eftersom studiens variabler utgör en förhållandevis låg förklaringsgrad skulle det vara av intresse 

att undersöka fler faktorer. Då studiens resultat motstrider tidigare forskning gällande 

branschernas korrelation med soliditeten skulle en mer djupgående analys av detta vara ett 

aktuellt forskningsområde. Ett ytterligare förslag är att komplettera studien med intervjuer med 

befattningshavare hos de medverkande företagen. Således skulle en djupare inblick i företagets 

beslut gällande den finansiella strukturen uppnås, vilket även skulle öka förståelsen för 

kapitalstrukturens utformning.    
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