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Sammandrag 

Denna studie undersöker hur kapitalstrukturen bland företag noterade på Stockholmsbörsen 

förändrades till följd av den globala finanskrisen 2008-2009. Studien utgår från fem 

finansiella mått som bidrar till att förklara företagens skuldsättning, hur måttens samband 

med skuldsättningen ser ut och hur dessa samband förändrats till följd av finanskrisen. 

Genom en multipel regressionsanalys finner studien signifikant förändrade samband med 

skuldsättning för måtten lönsamhet, företagsstorlek och market-to-book-kvot. Genom 

ytterligare en multipel regression kan studien även dra slutsatsen att skuldsättningen minskat 

under finanskrisen utan spår av återhämtning fram till 2012. Resultatet ger stöd för trade-off-

teorin och enbart svagt stöd för pecking order-teorin och market timing-teorin. Studiens 

resultat skiljer sig på flera punkter från resultat i liknande studier gjorda på företag i andra 

länder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Kapitalstruktur, skuldsättning, finanskris, Stockholmsbörsen, pecking order, 

trade-off, market timing  



 

Innehållsförteckning 
1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund 1 
1.2 Syfte 2 
1.3 Disposition 3 

2 Litteraturöversikt 4 
2.1 Modigliani & Millers teorem 4 
2.2 Pecking order-teorin 4 
2.3 Trade-off-teorin 6 
2.4 Market timing-teorin 7 
2.5 Förväntningar utifrån litteraturen 8 

3 Metod 11 
3.1 Forskningsmetod 11 
3.2 Datainsamling 11 

3.2.1 Urval och avgränsningar 12 
3.3 Regressionsmodeller 13 
3.4 Val av variabler 14 

3.4.1 Beroende variabel 14 
3.4.2 Oberoende variabler 15 
3.4.3 Dummyvariabler 16 
3.4.4 Interaktionsvariabler 17 

3.5 Databearbetning 17 
3.5.1 Normalisering 17 
3.5.2 Korrelationsmatris 17 

4. Resultat & Analys 18 
4.1 Deskriptiv statistik 18 
4.2 Regressionsresultat 20 

4.2.1 Modell 1 20 
4.2.2 Modell 2 24 

5 Slutsats 26 
5.1 Förslag till vidare forskning 27 

6 Referenser 29 

7 Bilagor 31 
      7.1 Bilaga 1 31 



 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Hur påverkade den globala finanskrisen 2008-2009 kapitalstrukturen hos företag noterade 

på Stockholmsbörsen? 

 
Finanskrisen som den 15 september 2008 kulminerade i och med den amerikanska banken 

Lehman Brothers fall kom att påverka stora delar av världsekonomin. Krisen började på den 

amerikanska bostadsmarknaden men inkluderade snart även långivare vilket, på grund av 

krisens omfattning, i förlängningen skapade en global kreditkris (Blinder, 2013). Det hela 

skapade en misstro och osäkerhet kring kreditvärdigheten hos finansiella aktörer vilket 

innebar en ovilja att låna ut till varandra (Elmér, Guibourg, Kjellberg & Nessén, 2012). Elmér 

et al. (2012) beskriver hur de finansiella marknaderna blev ineffektiva och i vissa fall 

upphörde att fungera. På många marknader blev lån och krediter både dyrt och svåråtkomligt 

(Elmér et al. 2012). 

 

Fosberg (2012) visar att krisen hade en stor inverkan på amerikanska företags val av 

kapitalstruktur. Han menar att den globala finanskrisen hade en kraftigt negativ effekt på 

möjligheten för företag att hitta extern finansiering. I USA hade såväl kreditinstitut som 

marknaden för värdepapper fullt upp med att hålla sig själva utanför krisen. Harrison och 

Widjaja (2014) konstaterar vidare att företag fick det svårare att finansiera investeringar med 

internt kapital. Dessa förändringar i kapitalstruktur gick i detta fall att härleda till en 

genomsnittligt minskad lönsamhet (Harrison & Widjaja, 2014). Även i Europa kunde 

forskare se effekten av den globala ekonomiska oron. Iqbal och Kume (2014) undersöker de 

tre största ekonomierna i Europa: Storbritannien, Tyskland och Frankrike. De finner likt 

Fosberg (2012) att skuldsättningen initialt ökade i samband med krisen men att den sedan 

rörde sig tillbaka till nivån innan krisen.  

 

Det finns en mängd teorier som används för att förklara företags val av kapitalstruktur. Tre av 

de mest etablerade är pecking order-teorin (Myers & Majluf, 1984), trade-off-teorin (Myers, 

1984) och market timing-teorin (Baker & Wurgler, 2002). Teorierna går på varierande sätt att 

koppla till företags finansiella mått. Akdal (2012) undersöker och styrker dessa kopplingar. 

Han drar bland annat slutsatsen att det generellt finns ett negativt samband mellan företags 
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skuldsättningsgrad och deras lönsamhet och tillväxt. Författaren finner även att det finns ett 

positiv samband mellan skuldsättningsgraden och företagsstorlek samt tillgångsstruktur. 

 

Att på detta vis förklara företags val av finansiering med teorier och undersökningar av 

finansiella data kan bidra med förståelse och möjligheten att skapa prognoser. Dessa 

prognoser kan sedan användas för att förutspå hur makroekonomiska händelser som 

konjunkturer och kriser kommer att påverka hur företag väljer att finansiera sin verksamhet. 

Bancell och Mittoo (2004) undersöker företag från 16 europeiska länder och finner att 

finansiell flexibilitet är en drivande faktor i valet av kapitalstruktur. De kan även konstatera 

att flexibiliteten skiljer sig mycket mellan länder, där den största differensen finns mellan de 

skandinaviska och de övriga europeiska länderna i undersökningen. Denna slutsats, krisens 

omfattning samt att den i stor utsträckning även drabbade Sverige och svenska företag 

(Bryant, Henderson & Becker, 2012) gör att det finns anledning att undersöka om effekter 

observerade i andra länder går att finna även här - eller inte. Bryant et al. (2012) konstaterar 

samtidigt att den svenska kreditmarknaden, precis som i många europeiska länder, 

återhämtade sig förhållandevis snabbt. Frågan om krisens effekter på företagens 

kapitalstruktur diskuteras dock inte. 

 

Den finansiella krisen ger oss en god möjlighet att studera hur en ekonomisk chock påverkar 

företags kapitalstruktur, något Fosberg (2012), Harrison och Widjaja (2014) och Iqbal och 

Kume (2014) utnyttjar. Samtidigt är mängden forskningen kring hur svenska företags 

kapitalstruktur påverkats och förändrats liten. Kan vi med hjälp av teorier och finansiella mått 

förklara den utveckling av kapitalstrukturen som skett i Sverige eller finns det andra faktorer i 

krisen som kan ha påverkat? Frågan leder oss till undersökningens syfte. 

1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka skuldsättningen hos företag noterade på Stockholmsbörsen 

och hur denna förändrades till följd av den globala finanskrisen 2008-2009. Studien utgår 

från fem finansiella mått och ska undersöka hur dessa tillsammans med tre olika 

kapitalstrukturteorier kan förklara skuldsättningens utveckling över åren 2005-2012. 
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1.3 Disposition 

Studien består av en inledande genomgång av tre grundläggande kapitalstrukturteorier samt 

tidigare forskning kring dessa. Särskilt fokuserar vi på forskning om sambanden mellan 

finansiella mått och företags skuldsättning och kapitalstruktur. Här läggs grunden för 

förväntningar på studien samt underlag för diskussion av resultat. Därefter beskrivs studiens 

tillvägagångssätt, val av modell och modellens beståndsdelar samt de urval och 

avgränsningar som gjorts vid insamling av data. Efter metodavsnittet presenteras och 

analyseras studiens resultat som vi sedan kopplar till och jämför med tidigare forskning. Till 

sist sammanfattas studiens resultat i ett antal slutsatser tillsammans med förslag kring 

potentiell vidare forskning i ämnet. 
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2 Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten presenterar vi grundläggande kapitalstrukturteorier samt tidigare 

forskning som kopplar teorierna till finansiella mått och deras samband med 

kapitalstrukturen. Därefter studerar vi vad tidigare forskning konstaterat gällande 

finanskrisens effekter på dessa mått och teorier och slutligen sammanfattas 

litteraturöversikten i våra förväntningar inför studien. 

2.1 Modigliani & Millers teorem 

Inom kapitalstrukturteori är Modigliani och Millers (1958) teorem grunden för mycket av den 

moderna forskningen. I sin artikel presenterar de teoremet som bygger på två propositioner. 

Propositionerna grundar sig i antagandet om en perfekt kapitalmarknad. 

 

1. Värdet av ett företag motsvarar värdet av de totala kassaflödena genererade från dess 

tillgångar och kapitalstrukturen har ingen påverkan på det. 

2. Den andra propositionen grundar sig i den första och beskriver sambandet mellan 

skuldsättning och kostnad för eget kapital. Modigliani & Miller visar på att det är 

både positivt och proportionerligt. 

 

Propositionerna förklaras med att en hög skuldsättningsgrad ger en högre risk vilket i sin tur 

leder till att ägarna förväntar sig en högre avkastning. Högre avkastningskrav ger i sin tur en 

högre kostnad för eget kapital som enligt Modigliani och Miller (1958) kan eliminera de 

fördelar som en hög andel externt kapital ger. Modigliani och Millers forskning och slutsatser 

har legat till grund för de tre teorier som i sin tur utgör denna studiens teoretiska grund: 

Pecking order-teorin, trade-off-teorin och market timing-teorin. 

2.2 Pecking order-teorin 

Myers och Majluf (1984) ifrågasätter tidigare teorier och utvecklar istället pecking order-

teorin. Teorin beskriver att det finns en rangordning för vilken typ av kapital ett företag 

använder. Enligt pecking order-teorin bör internt kapital (huvudsakligen balanserad vinst) 

vara den primära källan för finansiering av nya investeringar. Därefter kommer skulder och 

till sist externt kapital (Myers & Majluf, 1984). 
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Som stöd för detta belyser Myers och Majluf (1984) bland annat att det finns en 

informationsasymmetri mellan företagsledning, aktieägare och andra intressenter. 

Informationsasymmetrin kan leda till olika syn på företagets verkliga värde. Det leder enligt 

författarna till att en emission av nya aktier kan tolkas som att företagsledningen anser att 

företaget är övervärderat, något som i sin tur tenderar att leda till att aktiepriset sjunker. I och 

med dessa risker och kostnader för införskaffandet av externt kapital skapas enligt författarna 

rangordningen. Internt kapital riskerar inte att påverka aktiekursen på samma sätt och det blir 

därför enligt teorin den för företaget mest gynnsamma källan för finansiering av nya 

investeringar (Myers och Majluf, 1984). 

 

Myers och Majluf (1984) visar i sin studie att företag med hög lönsamhet tenderar att 

finansiera sin verksamhet med internt kapital i större utsträckning vilket leder till en lägre 

skuldsättning. Det negativa sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning konstaterar även 

Rajan och Zingales (1995) då de undersöker kapitalstruktur i G7-länderna1. Vidare kan såväl 

Akdal (2012) som Rajan och Zingales (1995) konstatera ett negativt samband mellan market-

to-book-kvot (hädanefter benämnd som M/B-kvot) och skuldsättningsgrad vilket även det ger 

stöd för pecking order-teorin.  

 

Lemmon och Zender (2010) undersöker också hur företag finansierar sin verksamhet och 

finner då tydligt stöd för att intern finansiering prioriteras i enlighet med pecking order-

teorin. Däremot kan de i motsats till Rajan och Zingales (1995) konstatera ett positivt 

samband mellan M/B-kvot och skuldsättningsgrad vilket talar emot pecking order-teorin. 

Dessa motsägelsefulla och varierande resultat försöker Myers (2001) förklara. Han menar att 

teorierna förklarar verkligheten bättre under vissa omständigheter och sämre under andra. 

Han kan därför konstatera att teorierna inte alltid är konsekventa då ekonomiska 

förutsättningar skiljer sig och förändras över tid. Ett exempel kan vara före och efter en 

finanskris. 

  

                                                   
1 G7-länderna utgörs av Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA 
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2.3 Trade-off-teorin 

Trade-off-teorin (Myers, 1984) utgår likt pecking order-teorin från Modigliani och Millers 

teorem (1958). Myers (1984) menar att det finns en optimal balans i kapitalstrukturen som 

bestäms genom att väga skattelättnader som uppstår till följd av räntekostnader (ofta benämnt 

som skattesköld) mot konkurskostnader. Konkurskostnaderna grundar sig i en ökad finansiell 

risk vid belåning vilket leder till en högre räntekostnad. Myers (1984) menar även att ett 

företags räntabilitet påverkar företagets optimala skuldsättningsgrad. En högre räntabilitet på 

det totala kapitalet ger enligt trade-off-teorin en högre optimal skuldsättningsgrad eftersom 

företag då kan utnyttja skatteskölden på ett mer effektivt sätt. 

 

Myers (2001) studerar även hur företagens tillgångsstruktur påverkar kapitalstrukturen. Han 

kan då konstatera att en hög grad av omsättningstillgångar ökar företagsrisken då dessa 

tillgångar kan förlora sitt värde snabbare än anläggningstillgångar vars restvärde vanligtvis är 

högre. Myers (2003) konstaterar att även företagsstorlek har en påverkan på 

kapitalstrukturen. Han menar att större företag har en lägre kreditrisk tack vare att företagets 

storlek minskar konkurshotet. Till följd av detta kan företaget låna till en lägre kostnad vilket 

ger en högre optimal skuldsättningsgrad. Skattesköldens positiva effekter gäller enligt trade-

off-teorin (Myers, 1984) dock bara till dess att företaget uppnår sin optimala skuldsättning. 

Efter detta ökar konkurskostnaderna mer vid ökad skuldsättning än vad skattelättnaden kan 

kompensera för. 

 

Rajan och Zingales (1995) påvisar stöd för trade-off-teorin genom att konstatera ett positivt 

samband mellan skuldsättningsgrad och både tillgångsstruktur och företagsstorlek. Båda 

måtten ger precis som Myers konstaterar (2001; 2003) en lägre kostnad vid belåning vilket 

leder till en högre optimal skuldsättningsgrad. Till skillnad från Rajan och Zingales (1995) 

kan Graham (2000) enbart finna svagt stöd för trade-off-teorin. Han undersöker hur väl 

företagen utnyttjar möjligheten till en skattesköld och finner att de i många fall väljer att inte 

öka sin skuldsättningsgrad för att uppnå en större skattesköld. Ett resultat i motsats till vad 

trade-off-teorin förespråkar. I en senare studie (2001) visar Graham dock på att större företag 

är mer benägna att följa trade-off-teorin och utnyttja hävstången. Med ett snarlikt 

tillvägagångssätt som Graham finner Brounen, de Jong och Koedijk (2005) att även 

europeiska företag försöker uppnå den skattesköld som en optimal kapitalstruktur erbjuder. 
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Harrison och Widjaja (2014), vars undersökning fokuserar på effekterna av finanskrisen på 

nordamerikanska företags kapitalstruktur, indikerar likt Myers (2001;2003) att 

tillgångsstruktur och företagsstorlek följer trade-off-teorins mönster. Dessa resultat är dock 

inte statistiskt signifikanta. Harrison och Widjaja (2014) kan dock, med statistisk säkerhet, 

konstatera att företagens lönsamhet och likviditet, i och med ett negativt samband med 

skuldsättningsgraden, inte följer trade-off-teorin. Med detta som grund anser författarna att 

pecking order-teorin har klart starkare förklaringsgrad än trade-off-teorin under krisen. 

2.4 Market timing-teorin 

Baker och Wurgler (2002) beskriver market timing-teorin som en del av företagsledningars 

försök att gynna aktieägarna genom att söka finansiering på rätt sätt vid rätt tidpunkt. Vad 

som är rätt sätt beror enligt författarna på företagets finansiella ställning och då främst 

företagets M/B-kvot. Övervärderade företag (hög M/B-kvot) tenderar att ta in externt kapital 

medan undervärderade företag (låg M/B-kvot) istället föredrar ökad skuldsättning (Baker & 

Wurgler, 2002). Sambandet mellan M/B-kvot och skuldsättning är därmed negativt. Även 

Rajan och Zingales (1995) och Akdal (2012) kan identifiera ett negativt samband. Rätt 

tidpunkt beror på marknaden och ränteläget, där låga marknadsräntor ökar sannolikheten för 

att företaget ökar sina långfristiga skulder (Graham & Harvey, 2001). 

 

Som stöd för market timing-teorin kan exempelvis Graham och Harveys (2001) undersökning 

lyftas där två tredjedelar av tillfrågade CFO:er anser att eventuell under-/övervärdering av 

företaget spelat stor roll vid emission av nya aktier. I övrigt har market timing-teorin få 

empiriskt säkerställda kopplingar till förändringar av företags kapitalstruktur. Teorin är 

huvudsakligen begränsad till att försöka förklara företagsledningars investerings- och 

finansieringsbeslut med hjälp av M/B-kvoter. Harrison och Widjaja (2014) understryker det 

negativa sambandet mellan M/B-kvot och skuldsättning. De finner även att krisen förstärkte 

sambandet mellan företagens M/B-kvot och skuldsättning. Deras resultat visar att det 

negativa sambandets styrka ökade med 88 procent under krisen i jämförelse med hela den 

undersökta perioden. Det ökade negativa sambandet förklaras med att många företags 

marknadsvärde minskade under krisen vilket ledde till ökade aktieåterköp. Minskat 

aktiekapital i förhållande till skulder innebär i sin tur en ökad skuldsättningsgrad (Harrison & 

Widjaja, 2014). Market timing-teorin och pecking order-teorin är eniga kring sambandet 

mellan skuldsättning och M/B-kvot. 
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2.5 Förväntningar utifrån litteraturen 

Litteraturen framhåller fem finansiella mått som de mest centrala för att förklara företags 

skuldsättning och därmed val av kapitalstruktur: lönsamhet, tillgångsstruktur, företagsstorlek, 

likviditet och M/B-kvot. Sambandet mellan de finansiella måtten och skuldsättning påvisas 

positivt eller negativt i litteraturen. Sambanden har undersökts i Nordamerika och Europa och 

utifrån dessa resultat kan vi bilda oss förväntningar på hur sambandet ser ut i Sverige.  I 

Tabell 1 har vi ställt upp de förväntade sambanden inför studien för perioden innan 

finanskrisen. De kontroverser som finns i tidigare forskning rör framförallt sambanden 

mellan M/B-kvoten och skuldsättning samt lönsamhet och  skuldsättning. Här lutar vi oss mot 

en majoritet av litteraturen som visar på att båda sambanden är negativa. 

 

Tabell 1. Förväntade samband 

Variabel Förväntat samband Litteratur 

Lönsamhet Negativt Myers & Majluf (1984) Rajan & Zingales (1995) 
Myers (2001; 2003) Harrison & Widjaja, (2014) 

Tillgångsstruktur Positivt Rajan & Zingales (1995), Myers (2001), Harrison & 
Widjaja (2014) 

Företagsstorlek Positivt Rajan & Zingales (1995), Myers (2003), Harrison & 
Widjaja (2014) 

M/B-kvot Negativt Rajan & Zingales (1995), Baker & Wurgler (2002), 
Akdal (2012) 

Likviditet Negativt Akdal (2012), Harrison & Widjaja (2014) 

Tabell 1 beskriver det förväntade sambandet mellan utvalda oberoende variabler och skuldsättning innan 
finanskrisen. 
 

Förväntningarna är delvis i linje med pecking order-teorin som förutspår de negativa 

sambanden mellan skuldsättning och lönsamhet respektive M/B-kvot (Myers & Majluf, 

1984). Samtidigt går de negativa sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning inte i linje 

med trade-off-teorin som förutspår ett positivt samband (Myers, 1984). Det förväntade 

negativa sambandet mellan M/B-kvot och skuldsättning är även i linje med market timing-

teorin (Baker & Wurgler, 2002). Våra förväntningar gällande sambandet mellan likviditet och 

skuldsättning är att det är negativt i linje med pecking order-teorin och följer därmed inte 

trade-off-teorin som förutspår ett positivt samband. Ser vi till tillgångsstruktur och 
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företagsstorlek ser vi i båda fallen förväntningar i form av ett positivt samband med 

skuldsättning. Dessa förväntningar går i linje med trade-off-teorin (Myers, 2001; 2003). 

 

I Tabell 2 återfinns våra förväntningar på hur sambanden för de finansiella måtten och 

skuldsättning har förändrats till följd av krisen. Då ingen studie undersökt den svenska 

marknaden baseras förväntningarna på Harrison och Widjajas (2014) resultat från deras 

studie av nordamerikanska företag. Författarna finner att tillgångsstruktur och M/B-kvot hade 

ett starkare samband med skuldsättningen hos företag efter krisen i motsats till lönsamhet 

som efter krisen har ett svagare samband med skuldsättning. De konstaterar även att 

sambandet mellan skuldsättning och företagsstorlek har skiftat från positiv till negativ och att 

likviditetens samband med skuldsättning är oförändrat. Det är intressant att studera om 

effekterna är mindre omfattande i Sverige då krisen startade hos och därav i högre grad bör 

ha påverkat nordamerikanska företag. 

 
Tabell 2. Förväntade effekter 

Variabel Förväntade effekter 

Lönsamhet Försvagat negativt samband 

Tillgångsstruktur Stärkt positivt samband 

Företagsstorlek Från positiv till negativt samband 

M/B-kvot Stärkt negativt samband 

Likviditet Oförändrat samband 

Tabell 2 beskriver förväntningar på förändringar i de oberoende variablernas förklaringsgrad till följd av 
finanskrisen. Samtliga förväntningar baseras på Harrison och Widjaja (2014). 
 
Resultatet från Fosberg (2012) och Iqbal och Kume (2014) indikerar att skuldsättningen 

ökade under krisen men sedan minskade tillbaka till tidigare nivåer. Baserat på dessa resultat 

blir vår förväntning att en liknande effekt kommer vara möjlig att observera även för företag 

på Stockholmsbörsen.  
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Utifrån finanskrisens förväntade effekter på sambanden förändras även teoriernas möjlighet 

att förklara dessa. Bland annat skulle de förväntade effekterna på både lönsamhetens och 

tillgångsstrukturens samband med skuldsättning stärka trade-off-teorins möjligheter att 

förklara företagens kapitalstruktur (Myers, 1984). De förväntade effekterna på sambandet 

mellan företagens skuldsättning och M/B-kvot stärker samtidigt både pecking order-teorins 

och market timing-teorins att göra detsamma (Myers & Majluf, 1984; Baker & Wurgler 

2002). 

 

Som nämnts ovan baseras den här studiens förväntningar huvudsakligen på Harrison och 

Widjajas (2014) studie av nordamerikanska företag. Här är det därför viktigt att återigen lyfta 

resultatet från Bancell och Mittoos studie (2004) som belyser skillnader mellan skandinaviska 

och övriga europeiska länder när det kommer till val av kapitalstruktur. Bancell och Mittoos 

(2004) resultat skapar en osäkerhet kring de förväntningar vi ställt upp som är viktig att ha i 

åtanke. 
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3 Metod 

I metodavsnittet beskrivs, motiveras och diskuteras studiens tillvägagångssätt, antaganden, 

val av företag, val av undersökta variabler samt avgränsningar. 

3.1 Forskningsmetod 

Studien baseras på två multipla regressionsmodeller. I Modell 1 mäter vi sambandet mellan 

den beroende responsvariabeln skuldsättning och de oberoende variablerna företagsstorlek, 

tillgångsstruktur, lönsamhet, M/B-kvot och likviditet. I Modell 2 undersöker vi hur  

skuldsättningen förändrats årsvis under åren innan, under och efter finanskrisen. De multipla 

regressionerna gör vi utifrån paneldata då undersökningen mäter förändring hos flera företag 

under längre tidsperioder. Resultatet appliceras på och analyseras utifrån de tre teorier som 

tidigare diskuterats. Den för studien centrala Modell 1 är till stor del baserad på den modell 

som används av Harrison och Widjaja (2014). Skillnader finns dock i det att modellen vi 

använder inkluderar en dummyvariabel samt fem interaktionsvariabler vars syfte är att fånga 

upp finanskrisens effekter. Modell 2 innehåller även den dummyvariabler som i detta fall 

illustrerar de olika åren och fångar skuldsättningens förändring över dessa. 

3.2 Datainsamling 

Studien baserar vi på finansiell data från ett icke-slumpmässigt urval av 558 företag noterade 

på Stockholmsbörsen2 under det givna tidsspannet 2005-2012. De finansiella mått som vi 

hämtar är långfristiga räntebärande lån, totala tillgångar, EBIT, totala omsättningstillgångar, 

omsättning, marknadsvärde och totala kortfristiga skulder. Samtliga data hämtar vi från den 

finansiella databasen Thomson Reuters Datastream3. Informationen är allmän och tillgänglig 

för alla då den består av publik årsredovisningsdata. Vi använder genomgående den utgående 

balansen för varje finansiellt mått och år i enlighet med Harrison och Widjaja (2014). Den 

insamlade datan är oberoende av vem som samlar in den samt hur detta sker vilket ger 

möjlighet att med stor säkerhet replikera studien och få samma resultat. 

                                                   
2 Nasdaq OMX Stockholm 
3 Långfristiga räntebärande lån (Datastream WC03521). Totala tillgångar (Datastream; WC02999). EBIT (Datastream; WC 
18191). Totala omsättningstillgångar (Datastream; WC 02201). Omsättning (Datastream; WC 01001). Marknadsvärde 
(Datastream; WC 08001). Totala kortfristiga skulder (Datastream; WC 03101) 
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3.2.1 Urval och avgränsningar 

Undersökningen är begränsad till de valda årtalen för att minska risken för att andra faktorer, 

både företagsspecifika och större omvärldsfaktorer, påverkar resultatet. Själva krisperioden 

2008-2009 utesluts i Modell 1 med motiveringen att modellens fokus är effekter på de 

undersökta företagens kapitalstruktur till följd av krisen. Tidigare forskning (Akdal 2012; 

Iqbal & Kume, 2014) visar på att de undersökta företagen, under de 2-3 år som följde efter 

finanskrisen, återgått till skuldsättningsgrader likt de innan krisen. Resultaten tyder på att en 

utökad undersökningsperiod troligtvis inte skulle bidra till en bättre bild av finanskrisens 

effekter på de undersökta företagens kapitalstruktur. 

 

Studien exkluderar företag aktiva inom bank-, finans- eller försäkringsbranschen. En i 

grunden annorlunda kapitalstruktur, annorlunda möjligheter till belåning samt statliga 

regleringar4 kring dessa företags kapitalstruktur gör att de riskerar att inte spegla den 

naturliga förändring som undersökningen ska identifiera. Samma tillvägagångssätt används 

även av Harrison & Widjaja (2014). Även företag med ofullständig information kring någon 

av de använda finansiella måtten exkluderas helt på grund av negativ påverkan på resultatet. 

Till sist exkluderas även företag som noterats på eller avnoterats från Stockholmsbörsen 

under undersökningsperioden, detta på grund av ofullständig data. Efter avgränsning återstår 

130 företag. Modell 1 består av observationer under sex år och Modell 2 av observationer 

under åtta år vilket ger modellerna totalt 780 respektive 1040 företagsspecifika observationer. 

 

Valet att exkludera företag som avnoterats skapar en risk för survivorship bias. På grund av 

det fåtal företag som avnoterats under perioden är dock risken för att detta påverkar resultatet 

låg. Trots det är det viktigt att poängtera att vår undersökning endast baserats på företag 

noterade under hela perioden. 

 

  

                                                   
4 Bank-, finans- och försäkringsbolag lyder under statliga kapital-/solvenskrav. 
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3.3 Regressionsmodeller 

Vi genomför två multipla regressioner. Regressionen i Modell 1 ger oss möjlighet att 

analysera de finansiella måttens samband med skuldsättning och hur dessa samband 

förändrats mellan perioderna innan och efter krisen. Den centrala delen i modellen är 

interaktionsvariablerna och deras koefficienter (β7 - β11) som visar hur de finansiella måttens 

samband med skuldsättning har förändrats till följd av krisen. Dummyvariabeln illustrerar i 

Modell 1 finanskrisen och identifierar dess sammantagna effekt på företags skuldsättning. 

Modell 1 

SKit = ! + β1 LÖNit + β2 TSit + β3 STOit + β4 MBit + β5 LIKit + β6 D + β7 LÖNit x D + β8 TSit x 
D + β9 STOit x D + β10 MBit x D + β11 LIKit x D + εit 
 

Då dummyvariabeln i Modell 1 enbart visar den sammantagna förändringen i skuldsättning  

använder vi ytterligare en modell, Modell 2, för att undersöka hur skuldsättningen förändrats 

årsvis över hela undersökningsperioden. Den årsvisa förändringen identifieras med sju 

dummyvariabler (D06 - D12) som var och en illustrerar skuldsättningens förändring relativt 

basåret 2005. 

Modell 2 
SKit = ! + β1 LÖNit + β2 TSit + β3 STOit + β4 MBit + β5 LIKit + β6 D06 + β7 D07 + β8 D08 + β9 

D09 + β10 D10 + β11 D11 + β12 D12+ εit 
 

SK = Skuldsättningsgrad 

LÖN = Lönsamhet 

TS = Tillgångsstruktur 

STO = Företagsstorlek 

MB = Market-to-book-kvot 

LIK = Likviditet 

! = Intercept  

D = Dummyvariabel 

i = Företagsidentifikator 

t = Tidsperiod 

ε = Felterm 
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3.4 Val av variabler 

Enligt förväntningarna från litteraturen där vi huvudsakligen utgår ifrån Harrison och Widjaja 

(2014) finns framför allt fem variabler som tycks förklara skuldsättning: lönsamhet, 

tillgångsstruktur, företagsstorlek, M/B-kvot och likviditet. Utöver dessa variabler visar Akdal 

(2012) att även andra finansiella mått kan ha en påverkan på de undersökta företagens 

kapitalstruktur, exempelvis volatilitet. Vi baserar våra val på en samlad bild av tidigare 

forskning där denna studies valda finansiella mått är de som vanligtvis kan tillskrivas högst 

förklaringsgrad (Fosberg, 2012; Iqbal & Kume, 2014; Akdal, 2012; Rajan & Zingales, 1995). 

Ytterligare en anledning till att begränsa antalet oberoende variabler är att signifikansen hos 

de enskilda koefficienterna kan minska i takt med att fler variabler adderas till modellen 

(Andersson, Jorner & Ågren, 2007).  

 

Även i valet kring de finansiella måttens definitioner finns skillnader i hur litteratur och 

forskning definierar exempelvis lönsamhet och företagsstorlek. Studien använder de mest 

vanligt förekommande definitionerna. Det skapar även en möjlighet att jämföra studiens 

resultat med tidigare forskning och dra slutsatser utifrån observerade likheter och skillnader. 

3.4.1 Beroende variabel 

För att kunna avgöra hur kapitalstrukturen förändrats över de två perioderna väljer vi likt 

litteraturen att använda skuldsättning som den beroende variabeln.  

Skuldsättning 

"#$%&'ä))*+*,	 = /å*,12+')+,3	2ä*)45ä23*&4	%å*
67)3%3	)+%%,å*,32  

 
En av de mest använda definitionerna av skuldsättning är företagets totala skulder genom 

totala tillgångar. Definitionen används bland annat i Rajan och Zingales (1995) och Iqbal och 

Kumes (2014) studier. Samtidigt menar en annan sida företrädd av bland andra Harrison och 

Widjaja (2014) att användningen av de totala skulderna i kvoten blir missvisande då det 

endast är de långfristiga räntebärande lånen som används till finansiering av investeringar. 

Andra skulder som kortfristiga skulder, pensionsavsättningar och uppskjutna skatteskulder är 

inte relevanta sett ur ett kapitalstrukturperspektiv. Vi delar Harrison och Widjajas (2014) bild 

och definierar därför skuldsättning som långfristiga räntebärande lån genom totala tillgångar. 

  



 15 

3.4.2 Oberoende variabler 

Lönsamhet  

/ö*'39ℎ4)	 = ;<=6
67)3%3	)+%%,å*,32 

Lönsamhet har enligt litteraturen en tydlig koppling till företags skuldsättning och blir 

därmed en naturlig förklarande oberoende variabel. Vi definierar lönsamhet som företags 

EBIT genom de totala tillgångarna i enlighet med tidigare studier, bland andra Lemmon och 

Zender (2010), Akdal (2010) och Harrison och Widjaja (2014). Genom att använda EBIT får 

vi ett rättvisande mått på lönsamhet som inte inkluderar effekter av skattetryck och 

kapitalstruktur. 

Tillgångsstruktur  

6+%%,å*,'')2$#)$2 = >*%ä,,*+*,')+%%,å*,32
67)3%3	)+%%,å*,32  

Enligt litteraturen har även företags tillgångsstruktur en tydlig förklaringsgrad för 

skuldsättningen. Den definition vi använder är densamma som Rajan och Zingales (1995), 

Akdal (2010) och Harrison och Widjaja (2014) använder i sina studier, företagets 

anläggningstillgångar genom de totala tillgångarna. Anläggningstillgångar beräknas som 

differensen mellan företagets totala tillgångar och dess totala omsättningstillgångar. Myers 

(2001) visar på att en hög grad anläggningstillgångar ger företaget ett högre residualvärde 

vilket leder till lägre risk och följaktligen lägre lånekostnader. Måttet är därför ett naturligt  

val när vi mäter tillgångsstruktur. 

Företagsstorlek 

?ö24)3,'')72%4#	 = %*	(A9'ä))*+*,) 
 
För att mäta företagens storlek använder vi oss av den naturliga logaritmen av företagets 

omsättning, ett tillvägagångssätt som även används av Rajan och Zingales (1995), Akdal, 

2010) och Harrison och Widjaja (2014). Omsättning är ett vanligt mått vid mätning och 

beskrivning av företagsstorlek. Vi logaritmerar måttet för att göra variabeln mer 

normalfördelad. 
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Market-to-book-kvot 

C/< − #F7)	 = 	 C32#*3&'Fä2&467)3%3	)+%%,å*,32 
 
M/B-kvot definieras generellt som företagets marknadsvärde delat på det bokförda värdet av 

det egna kapitalet. Bland tidigare forskning kring kapitalstruktur är det dock mer vanligt att 

använda totala tillgångar som nämnare i ekvationen. Vi definierar därför måttet som 

företagets marknadsvärde genom dess totala tillgångar. Samma definition används av Rajan 

och Zingales (1995), Akdal (2010) och Harrison och Widjaja (2014). Marknadsvärdet 

beräknas genom att multiplicera samtliga utestående aktier med aktiekursen vid årets slut. Ett 

alternativt mått är att istället mäta book-to-market-kvot vilket oftare resulterar i en produkt 

mellan 0 och 1. Vi har likt Harrison och Widjaja (2014) valt att använda market-to-book-

kvot. 

Likviditet 

/+#F+&+)4)	 = 	67)3%3	79'ä))*+*,')+%%,å*,3267)3%3	#72)12+')+,3	'#$%&42  

 
Den sista oberoende variabeln, likviditet, mäts som totala omsättningstillgångar genom totala 

kortfristiga skulder. Definitionen hämtas från artiklarna av Graham (2000), Akdal (2010) 

samt Harrison Widjaja (2014).  

3.4.3 Dummyvariabler 
I båda modellerna inkluderas även en eller flera dummyvariabler för att kvantifiera och 

identifiera finanskrisens påverkan på skuldsättningen. I Modell 1 tilldelas dummyvariabeln 

värdet 0 för observationer innan finanskrisen och värdet 1 för observationer efter 

finanskrisen. På så sätt ger dummyvariabeln en sammantagen bild av hur de undersökta 

företagens skuldsättning har förändrats till följd av finanskrisen. I Modell 2 används sju 

dummyvariabler som representerar vart och ett av åren under perioden 2006-2012. Här 

används dummyvariablerna för att identifiera skuldsättningens kontinuerliga utveckling under 

perioden genom att visa den årsvisa förändringen relativt basåret 2005. Vi ger respektive 

årsdummy värdet 1 för observationer från det berörda året och värdet 0 för observationer från 

resterande år. 
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3.4.4 Interaktionsvariabler 

För att undersöka hur finanskrisen har påverkat respektive oberoende variabel i Modell 1 så 

innefattar modellen även interaktionsvariabler. Interaktionsvariablerna består av produkten av 

respektive oberoende variabel och modellens dummyvariabel. Koefficienten som produceras 

i regressionen visar på interaktionseffekter som i sin tur speglar finanskrisens påverkan på 

den undersöka variabelns samband med skuldsättningen. Effekten av att inkludera 

interaktionsvariabler i regressionen istället för göra två separata regressioner för vardera 

period är att vi kan undersöka om de observerade förändringarna är signifikanta. 

Interaktionsvariablernas koefficienter och signifikans utgör en stor del av studiens resultat 

och analys. 

3.5 Databearbetning 

3.5.1 Normalisering 

För att uppnå normalfördelade variabler används kvoter i den utsträckning det går. För 

företagsstorlek använder vi den naturliga logaritmen av företagens omsättning.  Utöver detta 

har vi även använt winsorizing för att korrigera extremvärden som ger upphov till skevhet 

och kurtosis. De gränser som satts upp för att antagandet om normalfördelning anses stämma 

är att skevhet ska ligga mellan -0,5 och 0,5 och kurtosis mellan -1 och 1. Vi har i samtliga fall 

försökt att minimera mängden bearbetning för att i så hög grad som möjligt behålla 

ursprungsdata. 

3.5.2 Korrelationsmatris 

Med hjälp av en korrelationsmatris med parvisa korrelationer mellan de oberoende 

variablerna kan vi kontrollera att multikollinearitet inte förekommer. Multikollinearitet 

uppstår när den parvisa korrelationen blir för hög. Hög korrelation innebär att variablerna i 

hög grad påverkar varandras beta-koefficienter vilket kan förvränga resultatet (Brooks, 2009, 

s. 171-172). För att kunna utesluta multikollinearitet i studien är den högsta parvisa 

korrelationen som får förekomma i matrisen 0,8. Gränsen är i enlighet med Brooks (2009, s. 

171-172), Akdal (2012) och Harrison och Widjaja (2014). I enlighet med Harrison och 

Widjaja (2014) undersöker vi den parvisa korrelationen under perioden 2005-2007, perioden 

2010-2012 samt under båda perioderna tillsammans. 
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4. Resultat & Analys 

I resultatavsnittet presenteras och analyseras studiens resultat utifrån insamlad data samt 

regressionsresultat för de två modellerna. Analys av resultatet sker löpande. 

4.1 Deskriptiv statistik 
Utifrån den framtagna deskriptiva statistiken, sammanställd i Tabell 3 och Tabell 4, kan vi 

dra slutsatser kring grundläggande förändringar i de undersökta företagens finansiella mått. I 

analys av statistiken är det viktigt att ha i åtanke att de mått som tagits fram är baserade på 

treårsperioderna före och efter krisen. Därmed inkluderas inte de förändringar som skett 

under krisen och de eventuella förändringar som finns inbördes i perioderna. För variabeln 

skuldsättning analyseras denna förändring närmare i Modell 2 och presenteras i Tabell 6. 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik 2005-2007 

Variabel Medelvärde Median Standard- 
avvikelse Skevhet Kurtosis Observationer 

Skuldsättning 0,116 0,079 0,120 0,895 -0,313 390 

Lönsamhet 0,046 0,062 0,107 -0,323 -0,213 390 

Tillgångsstruktur 0,435 0,423 0,200 0,219 -0,437 390 

Företagsstorlek 14,415 14,210 2,097 0,162 -0,654 390 

M/B-kvot 1,382 1,254 0,720 0,406 -1,115 390 

Likviditet 1,560 1,390 0,641 0,647 -0,538 390 

Tabell 3 visar deskriptiv statistik för de undersökta finansiella måtten hos företagen under perioden innan 
finanskrisen (2005-2007). Skuldsättning = Långfristiga räntebärande lån/Totala tillgångar. Lönsamhet = 
EBIT/Totala tillgångar. Tillgångsstruktur = Anläggningstillgångar/Totala tillgångar. Företagsstorlek = 
Naturliga logaritmen av omsättning. Market-to-book-kvot = Marknadsvärde/Totala tillgångar. Likviditet = 
Totala omsättningstillgångar/Totala kortfristiga skulder. 
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Tabell 4. Deskriptiv statistik 2010-2012 

Variabel Medelvärde Median Standard- 
avvikelse Skevhet Kurtosis Observationer 

Skuldsättning 0,117 0,081 0,123 0,789 -0,635 390 

Lönsamhet 0,090 0,100 0,103 -0,565 0,616 390 

Tillgångsstruktur 0,471 0,473 0,204 0,027 -0,372 390 

Företagsstorlek 14,642 14,348 2,063 0,058 -0,645 390 

M/B-kvot 1,083 0,841 0,761 0,741 -0,650 390 

Likviditet 1,841 1,688 0,675 0,282 -1,312 390 

Tabell 4 visar deskriptiv statistik för de undersökta finansiella måtten hos företagen under perioden efter 
finanskrisen (2010-2012). Skuldsättning = Långfristiga räntebärande lån/Totala tillgångar. Lönsamhet = 
EBIT/Totala tillgångar. Tillgångsstruktur = Anläggningstillgångar/Totala tillgångar. Företagsstorlek = 
Naturliga logaritmen av omsättning. Market-to-book-kvot = Marknadsvärde/Totala tillgångar. Likviditet = 
Totala omsättningstillgångar/Totala kortfristiga skulder. 
 

För skuldsättning går det endast att observera en marginell skillnad vilket skulle kunna gå i 

linje med den återgång Fosberg (2012) och Iqbal och Kume (2014) konstaterar. Då 

krisperioden är exkluderad kan vi dock inte dra några slutsatser kring detta. Vi noterar istället 

resultatet och tar det vidare till analysen av resultatet från Modell 2 som undersöker 

skuldsättningens förändring närmare. Bland de oberoende variablerna kan vi se en tydligare 

förändring. Utifrån medelvärden och medianer kan vi se en ökning i lönsamhet och likviditet, 

en minskad M/B-kvot och förändrad tillgångsstruktur. Både medelvärde och median visar 

även på en ökad företagsstorlek. Statistiken för de oberoende variablerna ger grund till 

analysen av resultatet för båda modellerna. Vi kan även konstatera att vår winsorizing gett 

önskad effekt på variablernas skevhet och kurtosis då enbart skuldsättning, lönsamhet och 

M/B-kvot har en skevhet som är något högre än det önskvärda, 0,5. Även kurtosis för 

likviditet överstiger det önskvärda värdet 1. Överlag tyder värdena dock på en genomgående 

hög grad av normalfördelning för samtliga variabler. Slutligen kan vi i korrelationsmatriserna 

(se Bilaga 1) studera parvisa korrelationer. Vi finner då att ingen parvis korrelation överstiger 

0,8 vilket innebär att vi kan utesluta att multikollinearitet förekommer. 
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4.2 Regressionsresultat 

Regressionsresultaten består av de två regressionerna presenterade i metoden och utgör 

studiens huvudsakliga resultat. Här identifieras och analyseras förändringar mellan de två 

undersökta perioderna (Modell 1) samt löpande över hela undersökningsperioden (Modell 2). 

4.2.1 Modell 1 

Nedan presenteras modellens regressionsresultat samt dess förhållande till studiens uppsatta 

förväntningar illustrerade med förväntat tecken för koefficienten. Därefter analyseras 

sambandet och dess förändring för respektive variabel. 
 
Tabell 5. Regressionsresultat Modell 1 

Variabel Förväntat tecken Koefficient T-kvot P-värde 

Konstant Inga förväntningar -0,124** -2,283 0,0116 

Lönsamhet - -0,066 -1,193 0,1165 

Lönsamhet Int. - -0,152** -1,889 0,0295 

Tillgångsstruktur + 0,271*** 9,474 <0,001 

Tillgångs. Int. + 0,023 0,563 0,287 

Företagsstorlek + 0,009*** 2,922 0,002 

Företagsstorlek Int. - 0,013*** 3,010 0,0015 

M/B-kvot - -0,034*** -4,070 <0,001 

M/B-kvot Int. - 0,020** 1,783 0,0375 

Likviditet - 0,0255*** 2,594 0,005 

Likviditet Int. Oförändrad 0,017 1,225 0,1105 

Dummy Inga förväntningar -0,269*** -3,533 <0,001 

Tabell 5 beskriver resultaten från den första multipla regressionen (Modell 1). Koefficienterna för de oberoende 
variablerna visar sambandet med skuldsättning innan krisen. Interaktionsvariablerna består av produkten av de 
oberoende variablerna och dummyn och speglar förändringen till följd av finanskrisen för respektive variabel. 
Dummyvariabeln representerar finanskrisen och skuldsättningens förändring till följd av den. Lönsamhet = 
EBIT/Totala tillgångar. Tillgångsstruktur = Anläggningstillgångar/Totala tillgångar. Företagsstorlek = 
Naturliga logaritmen av omsättning. Market-to-book-kvot = Marknadsvärde/Totala tillgångar. Likviditet = 
Totala omsättningstillgångar/totala kortfristiga skulder. Ett p-värde under en procent bedöms som trestjärnig 
signifikans, ett p-värde mellan en och fem procent som tvåstjärnig och mellan fem och tio procent bedöms p-
värdet som enstjärnigt. Vid ett p-värde över tio procent anses det inte finnas någon statistisk signifikans. I 
enlighet med Körner och Wahlgren (2015, s. 131). 
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Lönsamhet  

Lönsamhetens samband med skuldsättning innan finanskrisen är inte signifikant vilket gör att 

vi inte kan dra några statistiskt säkerställda slutsatser. Interaktionsvariabeln, med en 

signifikansnivå på fem procent, har en negativ koefficient som dessutom är störst av samtliga 

interaktionsvariabler. Beroende på hur sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning såg ut 

innan krisen kan förändringen tyda på flera saker. Om sambandet innan krisen följer trade-

off-teorin är det positivt och därmed innebär förändringen antingen ett försvagat positivt 

samband eller att sambandet skiftat från positivt till negativt.  

 

Studiens förväntningar utifrån litteraturen (Myers & Majluf, 1984; Rajan & Zingales, 1995; 

Myers, 2001; 2003; Harrison & Widjaja, 2014) beskriver dock att sambandet bäst förklaras 

av pecking order-teorin vilket ger ett negativt samband. Resultatet från interaktionsvariabeln 

innebär i så fall ett stärkt negativt samband. Oavsett hur sambandet såg ut innan krisen tyder 

interaktionsvariabelns negativa koefficienten på minskat stöd för trade-off-teorin och istället 

ett ökat stöd för pecking order-teorin. Resultatet går emot den förväntade effekten vilket var 

en positiv koefficient för interaktionsvariabeln och ett försvagat negativt samband. En 

förklaring till den identifierade effekten kan finnas i den kraftigt ökade lönsamheten vi kan se 

i den deskriptiva statistiken i Tabell 4. Företagen har i och med en ökad lönsamhet större 

möjlighet att finansiera investeringar med internt kapital och kan därför i enlighet med 

pecking order-teorin tänkas välja intern finansiering före skuldsättning. 

Tillgångsstruktur  

Sambandet mellan tillgångsstruktur och skuldsättning innan krisen är hos de undersökta 

företagen såväl starkt som signifikant. Koefficienten är störst av samtliga undersökta 

variabler och stämmer väl överens med våra förväntningar och resultaten från tidigare studier 

(Rajan & Zingales, 1995; Myers, 2001; Akdal, 2010; Harrison & Widjaja, 2014). Sambandet 

stödjer trade-off-teorin som säger att företag med en hög grad anläggningstillgångar i 

förhållande till totala tillgångar tenderar att vara mer skuldsatta än företag med lägre grad 

anläggningstillgångar. Förändringen till följd av finanskrisen, isolerad i 

interaktionsvariabelns koefficient, är inte signifikant vilket gör att vi inte kan dra några 

statistiskt säkerställda slutsatser om finanskrisens effekter på detta samband. 
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Företagsstorlek 

Företagens storlek har enligt resultatet ett positivt samband med skuldsättning innan krisen. 

Resultatet går i linje med våra förväntningar baserade på Rajan och Zingales (1995),  Myers, 

(2003) samt Harrison och Widjajas (2014) resultat. Sambandet är svagt positivt men visar 

ändå med hög statistisk signifikans på att större företag tenderar att vara mer skuldsatta än 

mindre företag. Sambandet beskrivs i Myers (2003) som anser att det finns ett samband 

mellan risk för långivare och företagets storlek där ett stort företag innebär lägre risk för 

långivaren. Han menar att den lägre risken innebär lägre kostnader vid finansiering för större 

företag som därför väljer en högre skuldsättning. Resultatet följer trade-off-teorin som 

beskriver hur en hög skuldsättning bör premieras av större företag i syfte att öka 

skattesköldens ekonomiska fördelar (Myers 1984). 

 

Finanskrisens påverkan på företagsstorlekens samband med skuldsättning, identifierad i 

interaktionsvariabeln, visar på ett stärkt positivt samband till följd av finanskrisen. Resultatet 

går emot studiens förväntningar och tyder på att större företag ökat sin skuldsättning mer än 

genomsnittet alternativt minskat sin skuldsättning mindre än genomsnittet. Företag på 

Stockholmsbörsen skiljer sig här mot de nordamerikanska företag Harrison och Widjaja 

(2014) studerat, där ett motsatt förhållande gått att observera. Företagen i denna studie följer 

därmed i högre grad mönster från trade-off-teorin även efter krisen. 

 

Förklaringen är svår att fastställa men skulle kunna ligga i att mindre företag enligt Myers 

(2003) har en större företagsrisk och därför drabbades hårdast av den likviditetskris Elmer et 

al. (2012) och Fosberg (2012) beskriver. Möjligheten till belåning för större företag med 

lägre företagsrisk kan därmed ha ökat i relation till de mindre företagen. En förklaring till det 

skilda resultatet gentemot nordamerikanska företag kan vara att företag i alla storleksklasser 

där påverkades på ett mer likartat sätt, därför att krisen enligt Bryant et al. (2012) var mer 

övergripande och långvarig i Nordamerika. 

Market-to-book-kvot 

Studiens förväntningar på M/B-kvoten är ett negativt samband med företagens skuldsättning 

innan krisen. Resultatet bekräftar studiens förväntningar då vi med en signifikansnivå på en 

procent kan konstatera detta negativa samband i enlighet med en majoritet av litteraturen 

(Rajan & Zingales, 1995; Baker & Wurgler, 2002; Akdal, 2012; Harrison & Widjaja (2014). 

Resultatet går samtidigt emot Lemmon och Zender (2010) som visar på ett positivt samband. 
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Ser vi till kapitalstrukturteoriernas möjlighet att förklara sambandet går resultatet i linje med 

market timing-teorin som förklarar att företag försöker ta in rätt form av externt kapital vid 

rätt tidpunkt (Baker & Wurgler, 2002). Även pecking order-teorin kan förklara detta samband 

(Myers & Majluf, 1984). 

 

Sambandets förändring till följd av krisen går samtidigt emot studiens förväntningar och 

tidigare forskningsresultat (Harrison & Widjaja, 2014). Här visar resultatet med en 

signifikansnivå på fem procent ett försvagat negativt samband. Resultatet innebär minskade 

möjligheter för både pecking order-teorin och market timing-teorin att förklara företagens 

kapitalstruktur. En möjlig förklaring till det minskade negativa sambandet kan vara att 

företag med hög M/B-kvot i mindre utsträckning valt extern finansiering, i form av att ta in 

eget kapital, under och efter krisen.  

Likviditet 

Till skillnad från de förväntningar vi satt upp utifrån Akdal (2012) och Harrison och Widjaja 

(2014) kan vi med en signifikansnivå på en procent konstatera ett positivt samband mellan 

likviditet och skuldsättning. Resultatet går även emot pecking order-teorin som precis som 

tidigare forskning förutspår ett negativt samband. Det positiva sambandet tyder istället på att 

trade-off-teorin återigen har bättre möjligheter att förklara kapitalstrukturen innan krisen. Ser 

vi till den deskriptiva statistiken kan vi konstatera en ökad likviditet trots krisen, något som 

befäster Elmér et al. (2012) analys i att krisen inte slog lika hårt mot Sverige. Efter krisen kan 

vi dock inte bekräfta någon förändring av sambandet då interaktionsvariabelns koefficient 

inte är signifikant. 

Dummyvariabel 

Utöver de övriga oberoende variablernas förändrade samband med skuldsättning kan vi 

konstatera att krisen i sig, representerad av dummyvariabeln, har haft en påverkan på de 

undersökta företagens skuldsättning. Dummyvariabeln, med en signifikansnivå på en procent, 

har en negativ koefficient vilket betyder att krisen som helhet inneburit en minskad 

skuldsättning. Förklaringen kan vara den ovilja att låna ut pengar under krisen som Elmér et 

al. (2012) beskriver och den svårighet att hitta extern finansiering som Fosberg (2012) 

belyser. Resultatet ger en intressant bakgrund till regressionsresultatet från Modell 2 som 

hjälper oss att tolka dummyvariabelns koefficient och ger en bild över hur krisen påverkat 

skuldsättningen årsvis. 
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4.2.2 Modell 2 

Tabell 6. Förändring skuldsättning relativt basåret 2005 
Årtal Δ Skuldsättning P-värde 

2006 -0,0082 0,2544 

2007 -0,0084 0,2527 

2008 -0,0086 0,2546 

2009 -0,0267** 0,0179 

2010 -0,0263** 0,0199 

2011 -0,0276** 0,0173 

2012 -0,0316*** 0,0085 

Tabell 6 visar resultatet från den andra multipla regressionen (Modell 2). Resultatet beskriver skuldsättningens 
förändring relativt till basåret 2005 samt p-värdet för dummyvariabeln som fångar förändringen. Skuldsättning 
= Långfristiga räntebärande lån/Totala tillgångar. Ett p-värde under en procent bedöms som trestjärnig 
signifikans, ett p-värde mellan en och fem procent som tvåstjärnig och mellan fem och tio procent bedöms p-
värdet som enstjärnigt. Vid ett p-värde över tio procent anses det inte finnas någon statistisk signifikans. I 
enlighet med Körner och Wahlgren (2015, s. 131). 
 

Det går inte att identifiera någon signifikant förändring i skuldsättning under åren fram till 

2008, det år då Elmer et al. (2012) konstaterar att Sverige drabbades som hårdast av 

finanskrisen. Därefter ser vi en tydlig och signifikant minskning i skuldsättning. 

Förväntningarna förutspådde, i linje med Fosberg (2012) och Iqbal och Kume (2014), en 

ökad skuldsättning under krisen följt av en återgång till tidigare skuldsättningsgrad under 

åren efter finanskrisen. Studien kan inte identifiera någon form av återgång till tidigare nivåer 

under de undersökta åren efter finanskrisen och istället för en ökad skuldsättning har den 

tvärtom minskat. 

 

Den minskade skuldsättningen tyder på att företag på Stockholmsbörsen påverkades på ett 

annorlunda sätt av finanskrisen än de företag Fosberg (2012) och Iqbal och Kume (2014) 

undersöker. Minskningen i skuldsättning kan eventuellt kopplas till en större försiktighet där 

företag på Stockholmsbörsen under krisen var mindre benägna att skuldsätta sig än företag i 

Europa och Nordamerika.  

 

Resultatet tyder även på att återhämtningen till skuldsättningsnivåer likt de innan krisen inte 

skett på samma sätt som observerats i såväl USA som andra europeiska länder före 2012. Här 

är det återigen viktigt att belysa Bancell och Mittoos (2014) resultat som konstaterar att 

mängden finansiell flexibilitet skiljer sig kraftigt mellan länder. Den uteblivna återgången till 
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tidigare skuldsättningsgrad kan därför tolkas som en bristande finansiell flexibilitet hos 

företagen i studien. Alternativt kan resultatet spegla ett medvetet val att behålla en lägre 

skuldsättningsnivå och därmed en bestående förändring i kapitalstrukturen till följd av krisen. 
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5 Slutsats 

Studiens syfte är att besvara frågan kring förändringar i de oberoende variablernas 

förklaringsgrad gentemot den beroende variabeln skuldsättning. Genom att koppla studiens 

resultat till befintliga kapitalstrukturteorier kan vi försöka förklara förändringen som 

finanskrisen inneburit. Sett till resultatet från Modell 1 finner vi att trade-off-teorin överlag 

bäst förklarar sambanden mellan de oberoende variablerna och skuldsättning. M/B-kvotens 

samband med skuldsättning är det enda samband som i högre grad kan förklaras av pecking 

order-teorin och market timing-teorin. Förändringen till följd av krisen stärker ytterligare  

slutsatsen att trade-off-teorin bäst förklarar kapitalstrukturer på Stockholmsbörsen. Resultatet 

skiljer sig mot tidigare slutsatser i studier som undersöker sambanden i andra länder där 

pecking order-teorin tillskrivs högst förklaringsgrad. 

 

Att trade-off-teorin är den teori som bäst förklarar kapitalstrukturen för företag på 

Stockholmsbörsen både innan och till följd av krisen kan vara en effekt av att man i Sverige i 

högre grad försöker uppnå fördelarna av en skattesköld än i andra länder. En teori som skulle 

kunna förklara detta är skillnader i det svenska skattesystemet som gör att företag på 

Stockholmsbörsen i högre grad kan utnyttja fördelen av en skattesköld. Området är dock svårt 

att uttala sig om utan vidare forskning.  En annan faktor som kan ha föranlett resultatet är 

andra skillnader som till exempel skillnader i lånevillkor och konkurskostnader mellan 

Sverige och de tidigare studerade länderna. Pecking order-teorin får däremot trots en till 

synes ökad lönsamhet enbart svagt stöd, likaså market timing-teorin. 

 

Resultatet i Modell 2 tyder på att företagen på Stockholmsbörsen även skiljer sig i hur 

skuldsättningen har förändrats. Skuldsättningen för de undersökta företagen har minskat till 

följd av krisen, ett resultat som går emot de resultat Fosberg (2012) och Iqbal och Kume 

(2014) har konstaterat bland nordamerikanska respektive europeiska företag. Vidare kan vi 

även dra slutsatsen att skuldsättningen inte rört sig tillbaka mot tidigare nivåer under den 

undersökta perioden. Även detta i motsats till de tidigare studierna (Fosberg, 2012; Iqbal & 

Kume, 2014). Den minskade skuldsättningen vi identifierat till följd av finanskrisen i Modell 

2 gör även att vi kan dra slutsatser kring hur resultatet från Modell 1 ska tolkas. Vi kan 

utifrån resultatet i Modell 2 fastställa att företagsstorlekens positiva samband med 

skuldsättning innebär att mindre företag i högre grad än större företag minskat sin 

skuldsättning till följd av finanskrisen. 
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Då denna studies metod och avgränsningar i hög grad utgår från tidigare studier kan vi dra 

slutsatsen att företag på Stockholmsbörsen skiljer från tidigare undersökta företag sig när det 

kommer till skuldsättningsgrad och därmed i val av kapitalstruktur. Denna skillnad mot andra 

länder gäller även de förändringar som skett till följd av krisen. För att förklara vad dessa 

skillnader beror på kan ett större perspektiv krävas, ett perspektiv där även makroekonomiska 

skillnader och politiska beslut analyseras. Elmér et al. (2012) diskuterar bland annat svenska 

penningpolitiska åtgärder som bidrog till att dämpa finanskrisens negativa effekter på den 

svenska marknaden. Dessa åtgärder samt makroekonomiska skillnader mellan länder, 

exempelvis skillnaderna identifierade av Bancell och Mittoo (2014), kan eventuellt bidra till 

att förklara de skilda resultaten. 

5.1 Förslag till vidare forskning 

Med denna studies slutsatser som grund finns flera intressanta områden att undersöka vidare. 

Fortsatta studier, kring hur skillnaderna i finansiella system länder emellan kan förklara 

denna studies resultat, skulle ge en utökad förståelse av framtida kriser av liknande slag. 

Följer sambanden på Stockholmsbörsen trade-off-teorin av en slump eller går andra faktorer 

att identifiera? Kan det svenska skattesystemet bidra till att förklara trade-off-teorins stöd i 

Sverige, som tycks vara starkare gentemot andra länder som undersökts? Dessa är frågor som 

denna studies resultat inte kan svara på men som i hög grad är intressanta att undersöka 

vidare. 

 

För att utveckla modellen kan även fler variabler inkluderas för att skapa en ökad förståelse 

kring företags val av kapitalstruktur. Vi har i denna studie utgått från de fem vanligaste 

variablerna men även faktorer som företagsrisk, ekonomisk politik, räntenivåer och inflation 

kan påverka skuldsättningen. Även en längre undersökningsperiod skulle kunna bidra till en 

tydligare bild av hur bestående den minskade skuldsättningen vi identifierat är. 

 

En annan intressant vinkel är att smalna av studien och närmare undersöka en specifik 

variabel. Ett exempel är M/B-kvoten och det försvagade samband med skuldsättning som 

denna studie kan konstatera till följd av krisen. En möjlig förklaring är att detta beror på en 

ovilja från företagen att ta in externt kapital via emittering av aktier under och efter en kris. 
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Genom att undersöka detta kan man ta reda på om det stämmer och vad det i såna fall beror 

på. 

 

Ytterligare något som inte tas upp i denna undersökning är finanskrisens effekter på företag 

aktiva inom bank-, finans-, och försäkringsbranschen. Det går att argumentera för att det var 

företag inom dessa branscher som drabbades hårdast av finanskrisen vilket gör det intressant 

att vidare undersöka förändringar även i dessa företags kapitalstruktur.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 
Parvis korrelation mellan variablerna under båda perioderna (2005-2007 & 2010-2012) 

Variabler SK LÖN TS STO MB LIK 

SK 1      

LÖN 0,014 1     

TS 0,507 0,082 1    

STO -0,188 0,031 -0,404 1   

MB -0,273 0,109 -0,323 0,406 1  

LIK 0,321 0,456 0,307 -0,378 -0,237 1 

 

Parvis korrelation mellan variablerna under Period 1 (2005-2007) 

Variabler SK LÖN TS STO MB LIK 

SK 1      

LÖN -0,010 1     

TS 0,498 0,029 1    

STO -0,223 -0,042 -0,451 1   

MB -0,338 0,065 -0,315 0,469 1  

LIK 0,269 0,468 0,273 -0,391 -0,327 1 

 

Parvis korrelation mellan variablerna under Period 2 (2010-2012) 

Variabler SK LÖN TS STO MB LIK 

SK 1      

LÖN 0,017 1     

TS 0,521 0,103 1    

STO -0,166 0,016 -0,419 1   

MB -0,222 0,245 -0,310 0,464 1  

LIK 0,373 0,442 0,334 -0,408 -0,140 1 

 


