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Sammanfattning  

I denna studie testas tio hypoteser som relaterar till finansiell 

teori för att se hur väl teorin kan förklara 

skuldsättningsgraden i små börsnoterade bolag. De teorier 

som testas är avvägningsteorin (trade-off theory), 

hackordningsteorin (pecking order theory) samt teorier 

relaterade till asymmetrisk information och agentkostnader. 

Testen genomförs med multipel linjär regressionsanalys och 

de undersökta bolagen är samtliga bolag med färre än 200 

anställda på tre av de mindre börslistorna i Sverige. 

Resultatet visar stöd för åtta av de tio undersökta 

hypoteserna och är i flera avseenden tydligare än i tidigare 

studier som testar onoterade små bolag eller ett bredare 

urval av bolag. 
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Vi vill rikta ett särskilt tack till vår handledare Mikael Bask för värdefulla insikter och kommentarer till 
vår studie. Därutöver vill vi även tacka våra opponenter Oscar Olsson och Nicklas Koller samt våra 
vänner som tagit sig tiden att kommentera på uppsatsen slutversion. 

I. Inledning 

Hur bolag väljer sin skuldsättningsgrad har 
historiskt varit en av de stora frågorna inom 
finansiell ekonomi. År 1958 bevisade Miller & 
Modigliani, under vissa relativt strikta 
antaganden, skuldsättningsgradens irrelevans. 
Efter det lättade Kraus & Litzenberger (1973) 
och Scott Jr. (1976) på Miller & Modiglianis 
antagande om skattefrihet samtidigt som de 
införde konkurskostnader i modellen och 
därmed lade de grunden till avvägningsteorin 
(trade-off theory). Avvägningsteorin utgår från att 
bolags skuldräntor är avdragsgilla, att utdelningar 
till aktieägare inte är det och att det är kostsamt 
för ett bolag att gå i konkurs. Följden av det blir 
att bolag finansierar sig med externt kapital 
(skulder) till den grad där den marginella 
förväntade konkurskostnaden är lika stor som 
den marginella fördelen en ytterligare lånad 
krona innebär. 

År 1984 kom Myers & Majluf att popularisera 
hackordningsteorin (pecking order theory) som till 
viss del motsäger avvägningsteorin (Fama & 
French, 2002). Enligt hackordningsteorin 
prioriterar bolag finansieringsformer i ordningen 
internt eget kapital, externt kapital och nytt eget 
kapital. Detta då informationsasymmetrier 
förmodas driva upp bolagets kostnader för nytt 
eget kapital och skulder. Samma år (1984) 
konstaterade dock Myers själv att vi faktiskt inte 
säkert vet hur bolag väljer sin skuldsättningsgrad 
och sedan dess har teoribildningen på området 
avstannat.  

Avstannat har dock inte den empiriska forskningen 
som fortsatt att testa skuldsättningsgradshypoteser 
så som avvägningsteorin och hackordningsteorin 
(e.g. Fama & French, 2002; Tong & Green, 
2005; Frank & Goyal, 2003 och Chirinko & 
Singha, 2000). Resultaten i studierna går dock 
ofta isär och vi ser till exempel att två välciterade 
undersökningar, Titman & Wessels (1988) och 
Harris & Raviv (1991), i flera avseenden står i 
kontrast till varandra. Trots detta har dessa två 
undersökningar ofta citerats som stöd för olika 
teorier på området (Frank & Goyal, 2009).  

Inledning 

Inledning 

Titman & Wessels (1988) och Harris & Raviv 
(1991) är bland annat oense om hur 
pantsättningsbara tillgångar, vinstvolatilitet och 
beskattningssköldar (tax shields) som inte är 
relaterade till belåning påverkar ett bolags 
skuldsättningsgrad. Samtidigt har Chittenden et 
al. (1996) funnit att skuldsättningsgrad i 
onoterade och noterade bolag har olika 
determinanter medan Ang (1991) och Ang et al. 
(2000) funnit att skuldsättningsgrad även varierar 
med bolagsstorlek.  

Vi står nu i ett läge där det finns gott om studier 
av vilka faktorer som kan användas för att 
förklara skuldsättningsgraden i breda urval av 
börsbolag och i urval av små onoterade bolag. 
Denna studie fyller en lucka däremellan. Syftet 
med studien är att undersöka vilka finansiella 
teorier som kan användas för att förklara 
skuldsättningsgraden i små börsnoterade bolag. 
Kunskapen om de små noterade bolagen är i sig 
värdefull, vilket vi återkommer till, men syftet 
med studien är inte bara att fylla en lucka i den 
empiriska forskningen. Vi ser även att en studie 
av små börsnoterade bolag kan komplettera 
tidigare studier och förklara vissa avvikelser i 
studierna av breda urval som lätt blir viktade 
mot större bolag (c.f. Titman & Wessels, 1988) 
och i studier av mindre onoterade bolag. Detta 
då de små börsnoterade bolagen vi studerar 
karaktäriseras av mer asymmetrisk information 
(Degryse & Van Cayseele, 2000) och även av 
högre agentkostnader (Hand et al., 1982) än 
större bolag. De noterade bolagen har även, till 
skillnad från onoterade bolag, tillgång till 
marknaden för eget kapital. Då antaganden om 
tillgång till kapitalmarknaden, asymmetrisk 
information och agentkostnader bygger upp flera 
av de undersökta finansiella teorierna, har denna 
studie bättre möjligheter att observera de 
tendenser som teorierna förutspår vad tidigare 
studier har haft. Vi ser till exempel att flera 
hypoteser som inte fått stöd i tidigare forskning 
får stöd i denna studie och menar att detta kan 
bero på att de undersökta små börsnoterade 
bolagen bättre uppfyller de antaganden som 
gjorts i de testade teorierna. Slutsatsen som kan 
dras av det resonemanget är att viss finansiell 
teori faktiskt kan vara bättre lämpad för att 
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förklara skuldsättningen i mindre börsnoterade 
bolag än i större bolag och mindre onoterade 
bolag.  

Som tidigare konstaterats har dock även 
resultaten i sig själva ett värde. Att 
skuldsättningsgrad varierar i små och stora bolag 
visats av Pettit & Singer (1985), Cressy & 
Olofsson (1997) och Jordan et al. (1998), och att 
ett bolags skuldsättningsgrad också beror på 
vilket land det verkar i visas i Fan et al. (2012) 
och Hall et al. (2004). Det innebär att små 
svenska bolag bör skilja sig både från större 
svenska bolag och från mindre utländska bolag. 
Trots det har inga studier på mindre svenska, 
noterade eller onoterade, bolag gjorts på 
området. En av de få tidigare studier som gjorts i 
Sverige är Heshmati (2001) som studerade ett 
brett urval av bolag under åren 1994-1997. 
Heshmati (2001) undersöker teoretisk optimal 
skuldsättningsgrad i svenska bolag och skiljer sig 
på så sätt från denna studie som fokuserar på 
hur väl finansiell teori kan förklara den 
skuldsättningsgrad vi observerar i praktiken. 
Heshmati (2001) avslutar sin studie med att 
förorda att vidare forskning på området tillämpar 
liknande metoder men över längre perioder, med 
flera former av skuldsättningsgrad som beroende 
variabler och med hänsyn till bolagsstorlek och 
makrovariabler.  

I denna studie följer vi rekommendationerna 
från Heshmati (2001). Vi utgår från ett urval av 
mindre börsnoterade bolag och analyserar hur 
väl finansiell teori kan förklara dessa bolags 
skuldsättningsgrad. Paneldata över en tioårsperiod 
analyseras med en multipel linjär regressionsmodell 
som i sin tur är en operationalisering av tio 
hypoteser om skuldsättningsgrad. Hypoteserna 
är formulerade utifrån Michaelas et al. (1999) 
som tidigare gjort en liknande undersökning på 
små onoterade bolag i Storbritannien. Vidare 
används resultatet från Michaelas et al. (1999) 
tillsammans med ett antal andra studier som 
referenser när resultaten analyseras. I studien 
finner vi att den etablerade finansiella teorin på 
området ofta kan användas för att förklara små 
noterade bolags skuldsättningsgrad och även att 
de undersökta teorierna verkar något bättre 
lämpade för att förklara skuldsättningsgrad i små 
noterade bolag än i små onoterade bolag och 
bredare urval av börsbolag. 

Studien inleds med utvecklande av hypoteser, en 
presentation av referensstudier och därefter 
redogör vi för metodologin. Resultat och analys 
presenteras löpande för varje hypotes och 

utfallet relateras till teorin och tidigare studier. 
Slutligen presenteras en sammanfattande slutsats 
och utsikter för vidare forskning på området.  

II. Utveckling av hypoteser 

Med utgångspunkt i finansiell teori och de 
hypoteser som formulerats av Michaelas et al. 
(1999) utvecklar vi i det följande avsnittet tio 
hypoteser relaterade till de studerade bolagens 
skuldsättningsgrad. De första fem hypoteserna 
grupperas antingen som operationaliseringar av 
avvägningsteorin eller hackordningsteorin och 
de sista fem är relaterade till olika effekter av 
agentkostnader och asymmetrisk information. 

Avvägningsteorin 
Ända sedan Modigliani & Miller (1958) bevisade 
skuldsättningsgradens irrelevans, under vissa 
relativt strikta antaganden, har beskattningens 
påverkan på den optimala skuldsättningsgraden 
diskuterats. I grunden för diskussionen ligger det 
som kallas beskattningssköldar. Begreppet syftar 
på det skydd mot beskattning som belåning ger 
bolag vars skuldräntor är avdragsgilla, och 
antyder att belåning är en billigare 
finansieringsform än eget kapital eftersom räntor 
till aktieägare (utdelningar) ofta inte är 
avdragsgilla. Implikationen av modeller där 
externt kapital är billigare än eget kapital ger 
dock orimliga slutsatser eftersom eget kapital 
inte skulle användas alls i en sådan värld 
(Haugen & Senbet, 1978). Förklaringen till 
varför bolag inte skuldsätter sig till hundra 
procent är enligt Kraus & Litzenberger (1973) 
och Scott Jr. (1976) förekomsten av 
konkurskostnader. Konkurskostnader begränsar 
enligt författarna fördelarna med belåning då 
högt belånade bolag har större risk att gå i 
konkurs, vilket är relativt kostsamt. 

Belåningsfrågan är dock långt ifrån utredd och 
Miller (1977) menar att fördelarna med belåning 
i bolag vägs upp av ägarnas skattesituation. 
DeAngelo & Masulis (1980) motsäger dock 
Miller (1977) och visar att varje bolag ur ett 
skatteperspektiv har en optimal belåningsgrad. 
Denna beror bland annat på den lagstiftade 
skatten och de övriga medel som bolag kan 
använda för att påverka sin effektiva skatt, 
såsom ned- och avskrivningar. Hos mindre bolag 
har det dock visat sig att belåning ibland inte 
används alls (Ray & Hutchinson, 1983) och att 
mindre bolag i snitt är mindre lönsamma och 
därför har mindre användning av en 
beskattningssköld (Pettit & Singer, 1985). Vi 
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ställer upp tre hypoteser för att testa 
avvägningsteorin där den första följer på 
skuldräntors avdragsgillhet. Den första 
hypotesen lyder: 

H1: Den effektiva skattesatsen kommer att vara 
positivt korrelerad med skuldsättningsgrad. 

Den andra hypotesen följer på att vissa bolag har 
andra sätt att skydda sig mot beskattning utöver 
skuldsättning och därför inte har samma nytta av 
ränteavdrag. Hypotesen är som följer: 

H2: Beskattningssköldar som inte är 
belåningsrelaterade kommer att vara negativt 
korrelerade med skuldsättningsgrad. 

Den tredje hypotesen följer på 
konkurskostnaderna i avvägningsteorin. Givet 
konkurskostnader kommer bolag med en relativt 
hög rörelserisk att ha en relativt låg belåning 
jämfört med bolag med en lägre rörelserisk. 
Detta då högriskbolagen löper högre risk än 
lågriskbolag att förlora hela sitt egna kapital och 
därmed få betala för en konkurs. Mot bakgrund 
av detta ställer vi upp följande hypotes: 

H3: Rörelserisk kommer att vara negativt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

Hackordningsteorin 
Hackordningsteorin, som populariserades av 
Myers & Majluf (1984), förutsäger att bolag 
föredrar att finansiera sig i första hand med 
befintligt eget kapital, i andra hand med skulder 
och i sista hand med nytt eget kapital genom 
exempelvis nyemission. Detta då ett bolags egna 
kapital och skulder kan vara felprissatta, särskilt 
om ledningen kan antas ha mer information om 
bolaget och dess framtid än vad investerare har 
(Harris & Raviv, 1991). I sådana fall skulle till 
exempel investerare förutsätta att ledningen för 
ett bolag endast gör nyemission när bolagets 
egna kapital är överprissatt och därför inte vilja 
delta i emissionen. 

Följden av att bolag prioriterar finansiering med 
internt kapital blir att lönsamma bolag i snitt är 
mindre skuldsatta då deras interna medel 
ständigt växer samtidigt som de olönsamma 
bolagens interna medel ständigt krymper. Det 
bör även vara så att äldre bolag är mindre 
skuldsatta då de under en längre tid har kunnat 
generera interna medel än yngre bolag. Mot 
bakgrund av detta ställer vi upp följande två 
hypoteser: 

H4: Lönsamhet kommer att vara negativt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

H5: Ålder kommer att vara negativt korrelerat 
med skuldsättningsgrad. 

Agentkostnader och asymmetrisk 
information 
Asymmetrisk information och agentkostnader är 
nära besläktade och vanliga sätt att beskriva 
förhållanden mellan kontraktsparter. 
Asymmetrisk information är ett 
kontraktsförhållande där en part har mer 
information än en annan och grunden till att 
agentkostnader kan uppstå. 

Jensen & Meckling (1976) definierar ett agent-
principal-förhållande som: 

(eng.) “We define an agency 

relationship as a contract under 

which one or more persons (the 

principal(s)) engage another person 

(the agent) to perform some service 

on their behalf which involves 

delegating some decision making 

authority to the agent.” 

 

I den här studiens kontext kommer agenten ofta 
att vara ett bolag, eller dess ägare, och 
principalen en långivare. Agentkostnader i sin tur 
uppstår när agenten inte agerar i principalens 
bästa intresse. I denna studie kommer vi 
exempelvis att behandla en situation då 
aktieägare har incitament att investera ett bolags 
kapital på ett sätt som sänker bolagets totala 
värde och värdet på bolagets utestående skulder 
men höjer aktiernas värde.  

Små bolag karaktäriseras ofta av mer 
asymmetrisk information (Degryse & Van 
Cayseele, 2000) och högre agentkostnader (Hand 
et al., 1982) än större bolag, och de små 
börsnoterade bolagen som analyseras i den här 
studien antas följa det mönstret. De undersökta 
bolagen antas alltså karaktäriseras av mer 
asymmetrisk information och agentkostnader än 
ett urval av stora börsbolag eller genomsnittliga 
börsbolag. De små börsnoterade bolagen antas 
även karaktäriseras av mindre asymmetrisk 
information och agentkostnader än små 
onoterade bolag. Detta då onoterade bolag inte 
behöver uppfylla samma genomlysningskrav och 
inte behöver följa samma bolagsstyrningskoder 
som sina noterade motsvarigheter.  
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Våra första hypoteser om den asymmetriska 
informationens påverkan på skuldsättningsgraden 
i ett bolag är relaterade till bolagens tillväxt. 
Bolag med färre än 200 anställda, på de 
börslistor vi undersöker, är ofta snabbväxande 
men inte lika lönsamma som större bolag. Till 
exempel har bolagen i vårt urval vuxit med i snitt 
59 % per år, men per år i snitt också haft 
negativa rörelseresultat om 12 % av tillgångarna. 
Det innebär att dessa mindre snabbväxande 
bolag måste finansiera sin expansion antingen 
genom skulder eller genom nytt eget kapital. 
Förutsatt att en viss del av tillväxten finansieras 
med skulder1 kommer historisk tillväxt 
förmodligen vara förknippat med en högre 
nominell skuldsättningsgrad. Relativt sett är det 
dock inte säkert att ett sådant förhållande gäller. 
Myers (1977) visar att aktieägare som 
kontrollerar bolag har incitament att investera 
aggressivt på långivarnas bekostnad. Detta på 
grund av att ägarna av aktierna i ett bolag inte 
måste täcka förluster utöver bolagets egna 
kapital. Avsaknaden av bristtäckningsansvar 
medföra att agenten (ägaren) har incitament att 
investera i riskfyllda projekt med stora 
avkastningsmöjligheter men också stora risker 
för förluster2. Av den orsaken bör bolag som 
växer snabbt, ceteris paribus, ha sämre möjlighet 
att skuldsätta sig. Mot bakgrund av detta ställer 
vi upp följande två hypoteser: 

H6: Historisk tillväxt kommer att vara negativt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

H7: Framtida tillväxtmöjligheter kommer att 
vara negativt korrelerat med skuldsättningsgrad. 

Vidare påpekar Michaelas et al. (1999) att graden 
av asymmetrisk information i mindre bolag bör 
vara relativt hög. En förklaring till den höga 
graden av asymmetrisk information är att 
bolagen ofta är entreprenörsdrivna och att det i 
sig ofta koncentrerar viktig information hos få 
individer (Michaelas et al., 1999). Samtidigt 

                                                      
1 Den genomsnittliga skuldsättningen i vårt urval av 
bolag är 36%. 
2 Exempel: Ett projekt i ett bolag med 100 tsek i eget 
kapital kommer med 30% sannolikhet avkasta 2 000 
tsek och med 70% sannolikhet innebära en förlust 
om 1000 tsek. Projektets väntevärde är alltså negativt 
(600-700=-100) men väntevärdet för aktieägarna, som 
bara riskerar aktiekapitalet, är positivt (600-70=530). 
Detta innebär att aktieägarna, om de inte har ett 
bättre alternativ, kan vara rationella även om de 
investerar i ett projekt med negativt väntevärde och 
att investeringen kommer att gå ut över bolagets 
kreditgivare. 

menar författarna att de mindre bolagens 
kostnader för att offentliggöra information är 
relativt höga vilket också gäller kostnaderna för 
externa parter att övervaka dessa bolag.  

För att exemplifiera hur detta skulle kunna se ut i 
praktiken kan vi rent konkret tänka oss ett större 
bolag listat på Nasdaq OMX Large cap och ett 
mindre bolag listat på Aktietorget. Det mindre 
bolaget är entreprenörsdrivet och har en liten 
ledningskrets som är sparsam med information. 
Detta bolag skulle ha mindre skalfördelar i sin 
kommunikation relativt det större bolaget. Det 
skulle även vara dyrare för en tänkt långivare att 
övervaka det mindre bolaget, dels på grund av 
bristen på offentlig information men också på 
grund av att övervakningsarbetet skulle behöva 
delas ut på en mindre bas av utlånade medel. 
Mot bakgrund av detta ställer vi upp följande 
hypotes: 

H8: Storlek kommer att vara positivt korrelerat 
med skuldsättning 

Som tidigare påpekat är problemen med 
asymmetrisk information mer akuta i små bolag 
än i stora (Degryse & Van Cayseele, 2000) och då 
lånefinansiering är den vanligaste formen av 
extern finansiering för små bolag (Burke & 
Hanley, 2006) kommer banker sannolikt att 
försöka skydda sin utlåning till små bolag. Chan & 
Kanatas (1985) visar att banker kan kompensera 
för sitt informationsunderläge genom att kräva 
panter av låntagare och ofta består dessa 
säkerheter av tillgångar som pantsätts över en 
längre tid (Michaelas et al., 1999). På det följer att 
verksamheter som har en relativt hög andel 
anläggningstillgångar i sin balansräkning bör ha 
bättre möjligheter att få lån hos banken. Mot 
bakgrund av detta ställer vi upp följande hypotes: 

H9: Kapitalstruktur kommer att vara positivt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

Chittenden & Bragg (1997) argumenterar för att 
små bolag, troligen på grund av 
informationsasymmetrier och agentkostnader, har 
relativt svårt att ge ut nytt kapital och att få 
långfristig extern finansiering. På grund av detta 
bör mindre bolag i hög utsträckning finansiera 
skillnaderna mellan utestående kundfordringar 
och leverantörsskulder med kortfristig upplåning. 
Mot bakgrund av detta ställer vi upp följande 
hypotes: 

H10: Rörelsekapital kommer att vara positivt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 
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III. Litteraturgenomgång 

Inom den befintliga litteraturen finns det ett 
flertal studier som liknar denna. Studierna har 
gemensamt att de är utförda med multipel linjär 
regressionsanalys och att de testar huruvida olika 
proxyvariabler för finansiella teorier är 
signifikanta determinanter av 
skuldsättningsgrader i olika populationer av 
bolag. De studier som presenteras nedan är valda 
främst för att de undersöker relevanta 
populationer, men ofta även för att de är de 
mest citerade på området. Fem av studierna 
undersöker endast små onoterade bolag medan 
resterande tre används som referens på grund av 
studiernas breda målpopulationer. Studierna 
presenteras utefter publiceringsår i fallande 
ordning. 

Fan et al. (2012) 
Fan et al. (2012) undersöker skuldsättningsgraden i 
bolag i 39 länder. Författarna testar total, 
kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad mot 
både landspecifika och bolagsspecifika 
determinanter. Studien visar att belåning i bolag i 
olika länder varierar med faktorer såsom 
skatteregler, lagar och grad av korruption. 
Studien visar även att de bolagsspecifika 
variablerna lönsamhet, bolagsstorlek och 
kapitalstruktur är signifikanta determinanter av 
skuldsättningsgrad. 

Frank & Goyal (2009) 
Frank & Goyal (2009) undersöker amerikanska 
börsnoterade bolag under tidsperioden 1950 till 
2003. Författarna testar total och långfristig 
skuldsättningsgrad mot 25 oberoende variabler. 
Av de variabler som även testas i vår studie är 
det huvudsakligen lönsamhet och storlek som får 
ett tydligt signifikant resultat av Frank & Goyal 
(2009). Övriga variabler är svårare att tolka då 
studien är uppdelad i sex tidsperioder under vilka 
de signifikanta variablernas koefficienter ofta går 
åt olika håll. 

Hall et al. (2004) 
Hall et al. (2004) undersöker små och medelstora 
bolag med färre än 200 anställda i åtta 
europeiska länder, dock ej i Sverige. Författarna 
testar bolagsspecifika determinanter gentemot 
kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad men 
inte emot total skuldsättningsgrad. Hall et al. 
(2004) finner att både landsspecifika och 
bolagsspecifika faktorer är betydande för 
bolagens skuldsättningsgrad. Författarna finner 
att större bolag och bolag med en hög andel 

anläggningstillgångar i snitt har en högre andel 
långfristig upplåning och dessutom att 
lönsamhet och ålder har en negativ effekt på 
kortfristig skuldsättningsgrad. Hall et al. (2004) 
finner även att historisk tillväxt har en positiv 
påverkan på kortfristig skuldsättningsgrad.  

Cassar & Holmes (2003) 
Cassar & Holmes (2003) analyserar 
skuldsättningsgraden i små och medelstora 
australienska bolag. Studien finner ett signifikant 
samband för kapitalstruktur, lönsamhet och 
tillväxt vilket ger stöd till både avvägningsteorin 
och hackordningsteorin. Cassar & Holmes 
(2003) testar bland annat kortfristig, långfristig 
och total skuldsättningsgrad som beroende 
variabler. 

Michaelas et al (1999) 
Michaelas et al. (1999) genomför analys med 
hypoteser som vi till stor del återanvänder i vår 
studie. Studien utgår från ett urval av små 
onoterade brittiska bolag med färre än 200 
anställda och Michaelas et al. (1999) finner att ett 
bolags storlek, ålder, lönsamhet, tillväxt och 
tillgångsstruktur är signifikanta determinanter av 
ett bolags skuldsättningsgrad. Michaelas et al. 
(1999) finner dock inte stöd för att skattesatser 
skulle påverka ett bolags skuldsättningsgrad, 
vilket alltså motsäger avvägningsteorin. I studien 
testas kortfristig, långfristig och total 
skuldsättningsgrad. 

Jordan et al. (1998) 
Jordan et al. (1998) undersöker sambandet 
mellan strategi, finansieringsform och 
skuldsättningsgrad i små brittiska bolag med 
färre än 100 anställda och omsättning mindre än 
tio miljoner brittiska pund. Studien visar att både 
finansiella och strategiska determinanter kan 
förklara skuldsättningsgraden, och i studien 
testas genomsnittlig skuldsättningsgrad, total 
skuldsättningsgrad samt logaritmen av total 
skuldsättningsgrad. 

Van der Wijst och Thurik (1993) 
Van der Wijst och Thurik (1993) studerar små 
tyska detaljhandelsbolag. Författarna finner att 
finansiell teori till viss del kan förklara 
skuldsättningsgraden men att verkligheten är 
mycket mer komplex än den utmålas i teorin. Till 
exempel finner författarna stöd för 
hackordningsteorin genom att lönsamhet är 
negativt relaterat till både långfristig och 
kortfristig skuldsättning, men finner också att två 
kapitalstruktursvariabler påverkar kort- och 
långfristig skuldsättningsgrad i olika riktningar.  
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Författarna testar kortfristig, långfristig och total 
skuldsättningsgrad. 

Titman & Wessels (1988)  
Titman & Wessels (1988) konstaterar utifrån ett 
brett urval som har viss övervikt i relativt stora 
bolag att ju mindre bolag är, desto större är dess 
andel av kortfristig upplåning. Författarna finner 
dock inte stöd för att beskattningssköldar som 
inte är utlåningsrelaterade, risk, framtida tillväxt 
och andelen pantsättningsbara tillgångar, är 
determinanter av skuldsättningsgrad. Av de 
variabler som testas i vår studie finner Titman & 
Wessels (1988) inget samband som går i linje 
med våra uppställda hypoteser. Studien baseras 
på amerikanska bolag och testar kortfristig samt 
långfristig men inte total skuldsättningsgrad. 

IV. Metod 

I metodavsnittet presenteras studiens 
tillvägagångssätt, avgränsningar, analysmodell 
och variabler. Slutligen diskuteras även 
estimatens interna validitet. I Tabell 1 ställer vi 
upp de använda variablerna, vad de är 
specificerade för att testa, motsvarande engelsk 
beteckning, definition och vilka tidigare studier 
som använder variablerna. 

Tillvägagångssätt 
För att testa de framtagna hypoteserna som 
relaterar till huruvida finansiell teori kan förklara 
skuldsättningsgraden bland små svenska 
börsnoterade bolag, använder vi oss av multipel 
linjär regressionsanalys. Varje hypotes testas 
genom skapandet av en eller flera variabler som 
relaterar till respektive hypotes. All finansiell data 
som används hämtas från respektive bolags 
resultat- och balansräkningar genom databasen 
Retriever. När alla variabler har skapats 
specificeras regressionsmodeller med respektive 
skuldsättningsgradsvariabel som beroende 
variabel och de testade determinanterna av 
skuldsättningsgrad som oberoende variabler. 
Regressionsanalyserna utförs med mjukvaran 
STATA 12.  

Avgränsning 
Denna studie är avgränsad till små svenska bolag 
som är publika. Gränsen för vad som anses vara 
ett litet bolag sätts i likhet med tidigare studier 
(Michaelas et al., 1999 och Hall et al., 2004) vid 
200 anställda. Av denna anledning har alla 
observationer då ett bolags antal anställda 
överstiger 200 personer uteslutits. De bolag som 
ingår i vår studie är samtliga bolag listade på de 

svenska börslistorna Aktietorget, First North 
och Nasdaq OMX Small Cap. För varje bolag 
har, i likhet med Michaelas et al. (1999), de 
senaste tio åren av bolagens resultat- och 
årsredovisningar ingått i våra data. Varje 
observation utgörs av ett enskilt bolag under ett 
enskilt år.  Ett flertal av de bolag som analyseras 
har varit noterade i färre än tio år och vi har i de 
fallen rensat bort observationer daterade innan 
noteringsdatum. Det totala antalet observationer 
är 2482 och efter att observationer under år då 
bolag antingen har haft färre än 200 anställda 
eller inte varit börsnoterade rensats bort återstår 
1009 observationer. 

Variabler 
Beprövade proxyvariabler används för att testa 
de uppställda hypoteserna (se Tabell 1). 
Variablerna är likt hypoteserna baserade på 
Michaelas et al. (1999) och i vissa fall justerade 
för att passa denna studie. Följande variabler 
analyseras: 

H1: Effektiv skattesats = Det aktuella årets 

bolagsskatt (28 % innan år 2009 och 26,3 % 

därefter). 

H2: Beskattningsköld (ej skatt) = 

Avskrivningar genom totala tillgångar. 

H3: Rörelserisk = Standardavvikelse av 

bolagets lönsamhet under den undersökta 

tidsperioden. 

H4: Lönsamhet = Rörelseresultat efter 

finansnetto genom totala tillgångar. 

H5: Ålder = Bolagets ålder från att det 

registrerats för F-skatt. 

H6: Historisk tillväxt = Den genomsnittliga 

årliga tillväxten av totala tillgångar beräknat som 

geometriskt medelvärde. 

H7: Framtida tillväxtmöjligheter = 

Immateriella tillgångar genom totala tillgångar. 

H8: Storlek (anst) = Antal anställda. Denna 

variabel återfinns inte i tidigare studier. Med 

anledning av att vi använt antalet anställda för att 

avgränsa den undersökta populationen anser vi 

det intressant att inkludera variabeln för att se 

huruvida storleksmåttet är relevant som proxy 

för bolagsstorlek. Vidare ser vi att variabeln är 

ett vedertaget storleksmått som bland annat 

används av Statistiska Centralbyrån (SCB) för att 

definiera bolagsstorlek. 
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  V
ariabelnam

n
M

otsv. M
ichaelas et al. (1999)

Syfte
D
efinition†

A
nvänds av

E
ffektiv skattesats

E
ffective tax rate

T
esta H

1
D

et aktuella årets bolagsskatt (28%
 innan år 2009 och 26,3 %

 därefter)
Jordan et al. (1998), M

ichaelas et al. (1999), Frank &
 

G
oyal (2009)

B
eskattningsköld (ej skatt)

N
on-debt tax shields

T
esta H

2
A

vskrivningar genom
 totala tillgångar.

T
itm

an &
 W

essels (1988), V
an der W

ijst and T
hurik 

(1993), M
ichaelas et al. (1999), Frank &

 G
oyal (2009)

R
örelserisk

O
perating risk

T
esta H

3
Standardavvikelse av bolagets lönsam

het under den undersökta 

tidsperioden.

Jordan et al. (1998), M
ichaelas et al. (1999), C

assar &
 

H
olm

es (2003), Frank &
 G

oyal (2009)

L
önsam

het
Profitability

T
esta H

4
R

örelseresultat efter finansnetto genom
 totala tillgångar

T
itm

an &
 W

essels (1988), C
hittenden et al. (1996), Jordan 

et al. (1998), M
ichaelas et al. (1999), C

assar &
 H

olm
es 

(2003), H
all et al. (2004), Frank &

 G
oyal (2009), Fan et al. 

(2012)

Å
lder

A
ge

T
esta H

5
B

olagets ålder från att det registrerats för F-skatt.
C

hittenden et al. (1996), M
ichaelas et al. (1999), H

all et al. 

(2004)

H
istorisk tillväxt

Past growth
T

esta H
6

D
en genom

snittliga årliga tillväxten av totala tillgångar beräknat som
 

geom
etriskt m

edelvärde.

T
itm

an &
 W

essels (1988), C
hittenden et al. (1996), Jordan 

et al. (1998), M
ichaelas et al. (1999), C

assar &
 H

olm
es 

(2003), H
all et al. (2004), Frank &

 G
oyal (2009)

Fram
tida tillväxtm

öjligheter
F

uture growth opportunities
T

esta H
7

Sum
m

a im
m

ateriella tillgångar genom
 totala tillgångar.

T
itm

an &
 W

essels (1988), M
ichaelas et al. (1999), Frank &

 

G
oyal (2009)

Storlek (tillgångar)
Size

T
esta H

8
T

otala tillgångar.
T

itm
an &

 W
essels (1988), V

an der W
ijst and T

hurik 

(1993), C
hittenden et al. (1996), M

ichaelas et al. (1999), 

C
assar &

 H
olm

es (2003), H
all et al. (2004), Frank &

 

G
oyal (2009), Fan et al. (2012)

Storlek (anställda)
n/a

T
esta H

8
B

olagets antal anställda.

K
apitalstruktur (anl/tot)

C
apital structure 

T
esta H

9
Sum

m
a anläggningstillgångar genom

 totala tillgångar.
T

itm
an &

 W
essels (1988), V

an der W
ijst and T

hurik 

(1993), C
hittenden et al. (1996), M

ichaelas et al. (1999), 

C
assar &

 H
olm

es (2003), H
all et al. (2004), Fan et al. 

(2012)

K
apitalstruktur (lager/tot)

C
apital structure 

T
esta H

9
Sum

m
a varulager genom

 totala tillgångar.
M

ichaelas et al. (1999)

R
örelsekapital

N
et debtors

T
esta H

10
D

ifferensen m
ellan sum

m
a kundfordringar och sum

m
a 

leverantörsskulder genom
 totala tillgångar.

M
ichaelas et al. (1999)

B
N

P
n/a

K
ontroll

B
N

P-tillväxt.
Frank &

 G
oyal (2009)

ST
IB

O
R

n/a
K

ontroll
D

et aktuella ränteläget definierat som
 ST

IB
O

R
.

Tabell 1 - V
ariabler i tidigare studier

† Sam
tliga definitioner är våra defim

itiom
er av proxyvariabler. I vissa fall avviker definitionerna något i olika studier och vi har endast inkluderat de studier som

 har sam
m

a proxydefinitioner, eller proxydefinitioner som
 vi 

bedöm
er avviker från våra definitioner på ett försum

bart sätt, i tabellen.
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H8: Storlek (tillg) = Totala tillgångar. 

H9: Kapitalstruktur (anl/tot) = Summa 

anläggningstillgångar genom totala tillgångar. 

H9: Kapitalstruktur (lager/tot) = Summa 

varulager genom totala tillgångar. 

H10: Rörelsekapital = Differensen mellan 

summa kundfordringar och summa 

leverantörsskulder genom totala tillgångar. 

Kontrollvariabel BNP = BNP-tillväxten i 

procent. 

Kontrollvariabel STIBOR = Det aktuella 

ränteläget definierat som STIBOR (3 månader). 

I likhet med Van der Wijst & Thurik (1993), 
Michaelas et al. (1999), Cassar & Holmes (2003) 
och Fan et al. (2012) används tre 
skuldsättningsmått: total skuldsättningsgrad, 
kortfristig skuldsättningsgrad samt långfristig 
skuldsättningsgrad som definieras enligt nedan. 

Total skuldsättningsgrad = Summa 

kortfristiga och långfristiga skulder genom totala 

tillgångar. 

Kortfristig skuldsättningsgrad = Summa 

kortfristiga skulder genom totala tillgångar. 

Långfristig skuldsättningsgrad = Summa 

långfristiga skulder genom totala tillgångar. 

Kontrollvariabler för individuella år är 
signifikanta i Michaelas et al. (1999) och vi 
menar att variationen över åren förmodligen 
beror på det ekonomiska klimatet och faktiska 
räntekostnader. Vi inkluderar därför BNP och 
STIBOR (3 månader) som kontrollvariabler i 
regressionen. Ett sådant förfarande 
rekommenderas även av Heshmati (2001) som 
föreslår användandet av makroekonomiska 
variabler för att förbättra analysen av 
skuldsättningsgradsdeterminanter.  

Analysmodell 
Den multipla linjära regressionsmodell som 
används är standard i litteraturen på området 
och endast de viktigaste egenskaperna och 
antagandena i modellen presenteras. För insikt i 
den grundläggande statistiken hänvisas till 
exempelvis Stock & Watson (2012) och då 
särskilt kapitel 6 (Linear Regression with Multiple 
Regressors) och kapitel 18 (The Theory of Multiple 
Regression).  

Skuldsättningsgraden estimeras utifrån följande 
samband:  

      ∑        

 

 

          

där (    en av de tre skuldsättningsgraderna,     

respektive förklarande variabel,     
koefficienterna för respektive förklarande 

variabel och    feltermen. Modellen tolkas dels 
genom riktningen och storleken på 

koefficienterna    för de enskilda variablerna    
och dels genom det p-värde som t-statistikan för 

koefficienterna    ger. I våra resultat anger vi tre 
olika signifikansnivåer (p-värden) vilka är 0,1; 
0,05 och 0,01. När p-värden antar ett värde 
mindre än dessa värden innebär det att 
variabelns påverkan på skuldsättningsgraden går 
att säkerställa med 90 respektive 95 och 99 

procents säkerhet. Variabeln betecknad    är en 

felterm som representerar den variation i    som 
inte kan förklaras av de oberoende variablerna 

  . Givet ett linjärt samband mellan de beroende 

variablerna (    och de oberoende variablerna 

(  ) betecknar    hur mycket en enhets 

förändring i    i genomsnitt påverkar 

skuldsättningsgraden     . 

I modellen ovan representerar    och    de 
sanna värdena för parametrarna i populationen. 
Dessa värden är i regel okända och måste därför 
estimeras. Inom ekonometriska 
regressionsanalyser används estimatorer 
genererade med den så kallade minsta 
kvadratmetoden (ordinary least square, OLS) 
som minimerar det kvadrerade avståndet mellan 
den linjära regressionslinjen och 
observationerna. De koefficienter som dessa 

estimat utmynnar i,  ̂  och  ̂ , är skattade värden 

för populationskoefficienterna    och    vilket 

gör att det skattade värdet för    estimeras enligt 

ekvation 2 och betecknas  ̂   

 ̂   ̂  ∑ ̂    

 

 

          

Estimatens validitet 
I detta avsnitt diskuteras eventuella hot mot 
undersökningens validitet. Diskussionen grundas 
på de fem hot mot intern validitet som Stock 
och Watson (2012) identifierar. Hoten är 
påverkan av utelämnade variabler (omitted variable 
bias), felaktig funktionell form (functional form 

misspecification), fel i variabler (errors-in-variables), 

partiskhet i urval (sample selection bias) samt 
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förvridning genom simultan kausalitet 
(simultaneous causality bias). I validitetsdiskussionen 
konstaterar vi att denna studie, i linje med 
tidigare studier på området, förmodligen inte 
uppfyller alla antaganden som ligger till grund 
för en multipel linjär regressionsanalys.  

Påverkan av utelämnade variabler  
Utelämnade variabler som både förklarar den 
beroende variabeln och samtidigt korrelerar med 
en eller flera oberoende variabler som är 
inkluderade i modellen kan skapa bias. Det 

formella regressionsantagandet är E(        
 ; för alla     vilket annorlunda uttryckt innebär 
att alla övriga förklarande faktorer som är 

exkluderade i modellen, vilka fångas upp av   , 
inte ska vara korrelerade med    . Huruvida 
väntevärdet av feltermen faktiskt är 0 går inte att 
testa men för att kontrollera för denna typ av 
bias utförs regressionerna med kontrollvariabler 
som är tänkta att minska samvariationen mellan 
de oberoende variablerna och feltermen. 

Förvridning genom simultan kausalitet 
Denna typ av bias relaterar till åt i vilken riktning 
kausaliteten i modellen går. Hot mot estimatens 
interna validitet uppstår om en eller flera av 
variablerna i regressionsmodellerna både 
påverkar och påverkas av nivån på 
skuldsättningsgraden. Hos variabler så som 
skattesats, STIBOR och BNP kan sådan bias 
uteslutas. Däremot kan det förekomma viss 
snedvridning genom simultan kausalitet för 
bolagsspecifika variabler såsom skuldsättningsgrad 
och genomsnittlig tillväxt. Det skulle kunna vara 
så att ett bolag som växer snabbt finansierar en 
del av tillväxten med lån, och att en ökande 
andel lån samtidigt skapar en hävstångseffekt i 
investeringarna som leder till ytterligare tillväxt 
som finansieras med mer lån. Ifall denna typ av 
bias existerar i praktiken innebär det en positiv 
påverkan på korrelationen mellan lönsamhet och 
skuldsättningsgrad. Detta i sin tur skulle skapa 
ett bias i den tänkta negativa variabeln mot noll 
och potentiellt resultera i ett typ-II-fel. 

Felaktig funktionell form 
Bias relaterat till felaktig funktionell form 
inträffar då en variabel som har en kausal 
påverkan på den beroende variabeln utelämnas 
eftersom variabeln testas med en felaktig 
matematisk funktion. Det vanligaste exemplet på 
ett fel av det här slaget är att en variabel som 
testas i linjär form egentligen borde testas som 
polynom eller i logaritmisk form. Av de variabler 
vi testar är det huvudsakligen variabeln totala 

tillgångar som mäter hypotes 8 som har 
varierande funktionell form i olika studier. 
Exempelvis har bland annat Cassar & Holmes 
(2003) valt att använda logaritmen av de totala 
tillgångarna som variabel för att mäta bolagets 
storlek medan detta inte görs av Van der Wijst & 
Thurik (1993), Chittenden et al. (1996), 
Michaelas et al. (1999) eller Hall et al. (2004). 

Partiskhet i urval  
Alla observationer i data bör vara oberoende och 
identiskt fördelade. Det antagandet är egentligen 
inte en statistik fråga utan mer en fråga om 
forsknings- och samplingsdesign (Osborne & 
Waters, 2002). Det urval vi studerar uppfyller 
inte oberoendekravet då vi analyserar paneldata 
och alltså inkluderar flera observationer av 
samma bolag under olika år. Ett sådant 
förförande är dock standard i litteraturen på 
området. Vårt urval har även ett så kallat 
överlevnadsbias då urvalet består av de bolag 
som var noterade under insamlingstillfället våren 
2013. Därmed inkluderar studien inte de bolag 
som av någon anledning tidigare varit noterade 
på de aktuella börslistorna men som vid 
insamlingstillfället inte längre var det. Det kan 
finnas ett flertal anledningar till varför ett bolag 
upphört att finnas med på de aktuella listorna 
och de vanligaste är förmodligen konkurs, 
avnotering och uppköp. Hur denna typ av bias 
påverkar representativiteten i våra resultat är 
oklart. Detta då det finns många möjliga 
anledningar till att bolag avnoteras. Exempelvis 
kan ett olönsamt bolag gå i konkurs eller ett 
lönsamt bolag bli uppköpt. 

Fel i variabler  
Den sista typen av hot mot intern validitet är 
avkodningsfel vilket helt enkelt är felaktig 
inmatning eller mätning av de data som använts i 
analysen. I den regressionsanalys som utförs i 
denna studie bedöms risken vara liten för 
avkodningsfel eftersom all data är direkt tagen ur 
bolagens resultat- och balansräkningar. Även om 
den mänskliga faktorn självklart alltid finns 
närvarande är det enklare att kontrollera för 
denna typ av bias när data är hämtat ur färdiga 
databaser jämfört med de undersökningar som 
baseras på exempelvis intervjuer eller 
enkätundersökningar.  

Övrigt 
För att säkerställa att analysmodellens integritet 
inte äventyras av multikollinearitet utförs ett 
Variance Inflation Test (VIF) med tillfredställande 
resultat (se Tabell 2). I appendix presenteras 
även en korrelationsmatris för de studerade 
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variablerna. Samtliga regressioner utförs med 
robusta standardfel vilket tillåter 
heteroskedasticitet, alltså att residualernas 
varians inte är konstant för alla värden av de 
förklarande variablerna.  

 

V. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras först resultatet från 
regressionsanalyserna i Tabell 3 och 4. Den 
första av dessa tabeller visar respektive 
oberoende variabel, dess påverkan på de 
beroende variablerna och de oberoende 
variablernas statistiska signifikans. Tabell 4 
relaterar därefter resultatet från denna studie till 
resultatet i de studier som presenterats i 
litteraturgenomgången under avsnitt III. I 
avsnittet behandlas de tre grupper av variabler 
som härrör från avvägningsteorin, 
hackordningsteorin och andra teorier om 
agentkostnader och asymmetrisk information var 
för sig. Inom dessa tre grupperingar analyseras 
varje hypotes separat och resultatet för de 
enskilda hypoteserna jämförs med resultat i 
tidigare forskning. Sist i avsnittet presenteras en 
sammanfattning av resultat och analys. 

Avvägningsteorin 
Nedan analyseras de tre hypoteser som anknyter 
till avvägningsteorin. Hypoteserna relateras till 
teorin och till tidigare studier av både små bolag 
och studier med breda urval. Analysen avslutas 

med en sammanfattning av hur väl 
avvägningsteorin stämmer överens med de 
observerade resultaten.  

H1: Den effektiva skattesatsen kommer att vara positivt 
korrelerad med skuldsättningsgrad. 
Den effektiva skattesatsen visar sig vara en 
signifikant regressor för samtliga 
skuldsättningsvariabler med signifikansnivåer på 
1-procentsnivån för total och kortfristig 
skuldsättningsgrad samt på 10-procentsnivån för 
långfristig skuldsättningsgrad. Tecknen är 
positiva och alltså i linje med den uppställda 
hypotesen. Tolkningen av koefficienterna är att 
bolag som verkar under en högre skattesats 
också i snitt har en högre skuldsättningsgrad. 
Denna studie indikerar alltså att bolag tar hänsyn 
till effekterna av den avdragsrätt som 
skuldräntor medför genom att öka sin belåning 
när skattesatsen stiger.  Resultatet komplicerar 
tidigare studier som visar att små bolag i regel är 
mindre lönsamma än stora och inte har behov av 
att skydda sig mot skatter (Pettit & Singer, 1985). 
Resultatet motsäger också Miller (1977) som 
argumenterar för att skattefördelarna med 
företagsbelåning vägs upp av beskattning i 
ägarledet och ger istället stöd till DeAngelo & 
Masulis (1980) som menar att bolag kan ha en 
nollskiljd optimal skuldsättningsgrad.  

Tidigare studier av skattesatsens påverkan på 
små bolags skuldsättningsgrad visar till skillnad 
från denna studie inte stöd för avvägningsteorin. 
Michaelas et al. (1999) observerar att skattesatsen 
inte påverkar små onoterade bolags 
skuldsättningsgrad och Jordan et al. (1998) 
finner ett negativt samband mellan skattesats 
och total skuldsättningsgrad. Dessa resultat går 
alltså emot den uppställda hypotesen och Jordan 
et al. (1998) konstaterar att avvägningsteorin 
förmodligen är ett alltför komplicerat sätt att 
förklara hur små bolag tar hänsyn till 
beskattning. Författarna menar istället att det 
troligen föreligger ett enklare samband där 
bolagen väljer att återinvestera en större del av 
vinsterna vid högre skattesatser, och att det 
skapar ett negativt samband mellan skattesats 
och belåningsgrad. 

Frank & Goyal (2009), som studerar ett brett 
urval av bolag, finner ett negativt signifikant 
resultat i en tredjedel av den undersökta 
perioden men inget samband alls i övriga två 
tredjedelar av undersökningsperioden. 
Författarna förklarar resultatet med att effekter 
av skatter generellt sett är svåra att identifiera i 
data. 

Variabel VIF 1/VIF

Effektiv skattesats 2.44 0.410658

Lönsamhet 2.36 0.423064

BNP 2.27 0.440591

Beskattningsköld (ej skatt) 1.83 0.546503

Kapitalstruktur (anl/tot) 1.79 0.559553

Framtida tillväxt 1.60 0.625556

Rörelsekapital 1.50 0.667941

Antal anställda 1.22 0.821773

Rörelserisk 1.22 0.822935

Ålder 1.17 0.853755

Totala tillgångar 1.14 0.874839

Kapitalstruktur (lager/tot) 1.13 0.882033

Historisk tillväxt 1.09 0.914085

STIBOR 1.02 0.979019

Medel VIF 1.56

Tabell 2 - VIF-test
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Beroende variabel

t-värde p-värde t-värde p-värde t-värde p-värde

H1: Effektiv skattesats

4,040 0,000 3,070 0,002 1,960 0,051

H2: Beskattningsköld (ej skatt)

-0,110 0,912 4,250 0,000 -1,550 0,122

H3: Rörelserisk

0,830 0,409 1,290 0,196 -2,190 0,029

H4: Lönsamhet

-2,750 0,006 -2,820 0,005 -1,670 0,095

H5: Ålder

-2,600 0,009 -0,910 0,363 -1,940 0,053

H6: Historisk tillväxt

-2,160 0,031 -2,290 0,022 0,170 0,869

H7: Framtida tillväxtmöjligheter

-1,260 0,207 -0,780 0,438 -2,160 0,031

H8: Totala tillgångar

-1,040 0,300 -3,600 0,000 3,940 0,000

H8: Antal anställda 

7,240 0,000 6,850 0,000 1,690 0,091

H9: Kapitalstruktur (anl/tot)

2,530 0,011 -2,430 0,015 6,560 0,000

H9: Kapitalstruktur (lager/tot)

6,040 0,000 4,010 0,000 4,920 0,000

H10: Rörelsekapital

0,300 0,761 -1,610 0,107 -1,710 0,088

Kontrollvariabel: BNP

2,550 0,011 1,860 0,063 1,990 0,046

Kontrollvariabel: STIBOR

1,070 0,287 0,110 0,911 1,030 0,304

Konstant

-3,350 0,001 -2,500 0,012 -1,960 0,050

Förklaringsgrad (adj. R^2)

F-Statistika

Observationer 1009 1009 1009

9,36 14,84 13,22

-1,240 -0,994 -0,367

0,149 0,600 0,189

2,127 1,555 0,805

0,224 0,023 0,104

0,433 0,273 0,130

0,026 -0,200 -0,053

0,009 0,016 -0,011

0,107 -0,094 0,174

-8,35E-09 -3,92E-08 2,86E-08

0,001 0,001 1,19E-04

-0,033 -0,045 0,001

-0,058 -0,031 -0,066

-0,074 -0,114 -0,018

-0,004 -0,002 -0,001

5,384 4,420 1,320

-0,007 0,747 -0,033

Tabell 3 - Resultat

Förklarande variabler Total skuldsättning Kortfristig skuldsättning Långfristig skuldsättning
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Förklarande variabler

TS KS LS TS KS LS TS KS LS

H1: Effektiv skattesats P (***) P (***) P (*) NES (***) NES (***)

H2: Beskattningsköld (ej skatt) ES P (***) ES PPES (***) PPES (***)

H3: Rörelserisk ES ES N (**) NNES (***) NNN (***)

H4: Lönsamhet N (***) N (***) N (*) N (***) N (***) N (***) NNN (***) ES

H5: Ålder N (***) ES N (*)

H6: Historisk tillväxt N (**) N (**) ES NNP (***) NNP (***)

H7: Framtida tillväxtmöjligheter ES ES N (**) NPES (***) NN (***)

H8: Storlek (tillg) ES N (***) P (***) P (***) N (***) P (***) NNP(***) PPP (***)

H8: Storlek (anst) P (***) P (***) P (*)

H9: Kapitalstruktur (anl/tot)   P (**)   N (**) P (***) P (***) P (***) P (***)

H9: Kapitalstruktur (lager/tot) P (***) P (***) P (***)

H10: Rörelsekapital ES ES N (*)

Förklarande variabler

TS KS LS TS KS LS TS KS LS

H1: Effektiv skattesats ES ES ES

H2: Beskattningsköld (ej skatt) ES ES N (**)

H3: Rörelserisk ES ES ES P (***) P (***) P (*)

H4: Lönsamhet N (***) ES N (***) N (***) N (***) N (***) N (***) N (***)

H5: Ålder N (***) ES N (***) N (***) N (***)

H6: Historisk tillväxt P (***) ES P (***) P (**) ES P (***) P (***) P (***)

H7: Framtida tillväxtmöjligheter P (***) P (***) P (***)

H8: Storlek (tillg) N (***) P (***) P (***) ES P (***) P (**) N (***) P (***)

H8: Storlek (anst)

H9: Kapitalstruktur (anl/tot) N (***) P (***) N (***) N (***) P (***) P (***) P (***) P (***)

H9: Kapitalstruktur (lager/tot) P (***) P (***) P (***)

H10: Rörelsekapital P (***) P (***) P (***)

Förklarande variabler

TS KS LS TS KS LS TS KS LS

H1: Effektiv skattesats N (***)

H2: Beskattningsköld (ej skatt) ES ES ES ES ES

H3: Rörelserisk P (**) ES ES

H4: Lönsamhet ES N (**) N (**) N (**) ES ES

H5: Ålder

H6: Historisk tillväxt ES ES P (**)

H7: Framtida tillväxtmöjligheter ES ES

H8: Storlek (tillg) ES ES ES N (***) N (**)

H8: Storlek (anst)

H9: Kapitalstruktur (anl/tot) ES N (**) P (**) N (*) ES

H9: Kapitalstruktur (lager/tot)

H10: Rörelsekapital

* p-värde<0,1;  ** p-värde<0,05;  *** p-värde<0,01

Tabell 4 - Jämförelse av resultat

Fan et al. (2012) Frank & Goyal (2009) †

††† Titman & Wessels (1988) redovisar endast t-värden och inte p-värden. Vi har därför konverterat värdena för att få fram variablernas signifikans och då antagit 3751 

frihetsgrader (469 bolag över 8 år).

†† Van der Wijst & Thurik (1993) redovisar varken t-värden eller p-värden utan nämner endast om variablerna är signifikanta med signifikansgraden p<0,05. Vi har därför inte 

möjlighet att kontrollera om variabler med beteckningen ES skulle kännetecknas av en signifikans på 10-procentsnivån samt huruvida de signifikanta variablerna är signifikanta 

med p-värde mindre än värdet 0,05 eller 0,01. Alla signifikanta värden antas därför ha p-värde mindre än 0,05.

Jordan et al. (1998) Van der Wijst & Thurik (1993) †† Titman & Wessels (1988) †††

TS=Totala skulder, KS=Kortfristiga skulder, LS=Långfristiga skulder.
Riktning: N=negativ, P=positiv, ES=Ej signifikant

Hall et al. (2004) Cassar & Holmes (2003) Michaelas et al. (1999)

† Frank & Goyal (2009) undersöker bolag under en period från 1950-2003 som de delar in i 6 delperioder. PPP innebär ett signifikant positivt resultat i samtliga perioder, 

NNN innebär detsamma för negativa resultat. NES innebär negativt samband i två av sex perioder och ickesignifikans i övriga perioder, NNES innebär negativt samband i 

fyra av sex perioder och PPES innebär motsvarande resultat för positiva samband. NNP och NPES innebär vidare att det finns perioder med både signifikant negativt liksom 

signifikant positivt resultat vilket i det senare fallet även kombineras med perioder av ickesignifikanta resultat. Författarna anger inte signifikans på 10-procentsnivån utan endast 

signifikans för p-värden mindre än 0,05 samt 0,01.

Neumüller & Sucasas-Gottfridson (2013)
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Denna studie skiljer sig från tidigare studier som 
testar avvägningshypotesen för den effektiva 
skattesatsen då denna studie använder den 
faktiska skattesatsen istället för en proxy för 
beskattning i regressionsanalysen. Anledningen 
till att vi i denna studie har möjligheten att 
använda den faktiska skattesatsen är att 
företagsskatten i Sverige ändrades under den 
undersökta perioden. Även om det är en styrka 
att denna studie kunnat använda den faktiska 
skattesatsen är det viktigt att påtala det bias som 
kan härröra från utelämnade variabler och hur 
ett sådant bias kan påverka skattesatsvariabeln. 
Då finanskrisen och skattesänkningen inträffade 
under ungefär samma tidsperiod skulle resultatet 
i regressionen kunna förklaras av att 
kontrollvariablerna inte är tillräckligt väl 
preciserade. Ett tänkbart bias är att olönsamhet 
under finanskrisåren har resulterat i att de 
studerade bolagen tvingats ta in mer extern 
finansiering, och att denna effekt inte fångats av 
vår kontrollvariabel BNP som bör samvariera 
med olönsamhet. Med hänsyn till skillnaden i 
analysens underliggande variabler är vi försiktiga 
med att dra slutsatser om hur små noterade 
bolag skiljer sig från andra bolag i detta avseende 
men konstaterar att resultatet i denna studie 
indikerar att små noterade bolag faktiskt tar 
hänsyn till de ränteavdrag som skuldsättning 
skapar, i linje med den uppställda hypotesen. 

H2: Beskattningssköldar som inte är belåningsrelaterade 
kommer att vara negativt korrelerade med 
skuldsättningsgrad. 

Skydd mot beskattning som inte är relaterat till 
belåning visar sig endast vara signifikant som 
regressor för kortfristig belåning, och då på 1-
procentsnivån. Tecknet är positivt vilket 
motsäger hypotesen och bör tolkas som att 
bolag med relativt mycket skydd mot 
beskattning, som inte är belåningsrelaterade, 
också har en högre skuldsättningsgrad. Resultatet 
att skydd mot beskattning som inte är relaterade 
till belåning endast är signifikanta som 
determinanter av kortsiktig belåning, och då 
positivt korrelerade, är oväntat. Innebörden av 
resultatet är att bolag som faktiskt har möjlighet 
att skydda sig mot skatt, genom exempelvis 
avskrivningar, också skuldsätter sig mer. Att 
denna oberoende variabel endast är signifikant 
som bestämmande variabel av kortfristig 
skuldsättning, och därmed går emot hypotesen, 
gör att vi väljer att vara försiktiga i tolkningen av 
resultatet.  

Bland de studier som undersöker små bolag är 
det endast Michaelas et al. (1999) som finner 
stöd för att beskattningssköldar som inte är 
relaterade till belåning är en signifikant 
determinant av långfristig belåning. Michaelas et 
al. (1999) visar dock ingen signifikans för 
beskattningssköldar som inte är relaterade till 
belåning för varken total eller kortfristig 
skuldsättningsgrad. Variabeln testas även av Van 
der Wijst och Thurik (1993) som inte finner 
något signifikant samband mellan omnämnda 
beskattningssköldar och skuldsättningsgrad. 

Titman & Wessels (1988) samt Frank & Goyal 
(2009) studerar effekten av beskattningssköldar 
som inte är relaterade till belåning i breda 
bolagsurval. Titman & Wessels (1988) finner 
inget samband medan Frank & Goyal (2009) 
finner ett positivt samband som alltså motsäger 
den uppställda hypotesen under två tredjedelar 
av undersökningsperioden och inget samband 
alls under den resterande tredjedelen av studiens 
undersökningsperiod.  

Sammanfattningsvis ser vi inget stöd för 
hypotesen om att beskattningssköldar som inte 
är belåningsrelaterade skulle vara negativt 
korrelerade med skuldsättningsgrad i de bolag 
som studerats. Vid jämförelse med tidigare 
studier konstaterar vi att resultaten i dessa 
studier med ett undantag ligger i linje med denna 
studie. Vad ickesignifikansen kan bero på 
diskuteras vidare under avsnitt VII. Framtida 
studier. 

H3: Rörelserisk kommer vara negativt korrelerat med 
skuldsättningsgrad. 
Bolagens riskprofil visar endast signifikans som 
regressor för den långfristiga skuldsättningsgraden, 
och då på 5-procentsnivån. Risken antar en 
negativ koefficient vilket är i linje med hypotesen 
och det innebär att bolag som har relativt hög 
risk i genomsnitt har relativt låg 
skuldsättningsgrad. Att rörelserisk inte påverkar 
den kortfristiga upplåningen är intressant. 
Resultatet speglar förmodligen en verklighet där 
kortfristiga skulder ges till bolagen i urvalet 
baserat på deras nuvarande, inte framtida, 
betalningsförmåga. I sådana beslut är det möjligt 
att faktorer såsom likviditetssituation är av större 
vikt än bolagets riskprofil, då kortfristig 
betalningsförmåga i många fall bör kunna 
uppskattas utan hänsyn till framtida vinster.  

I tidigare studier av små bolag har hypotesen 
varit densamma som förts fram i denna studie. 
Resultatet i både Michaelas et al. (1999) och 
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Jordan et al. (1998) visar dock istället ett 
signifikant positivt samband mellan risk och 
skuldsättningsgrad medan Cassar & Holmes 
(2003) inte finner någon signifikans för 
variabeln. Michaelas et al. (1999) menar dock att 
deras resultat är kontraintuitivt och förklarar det 
med att konkurskostnaderna inte är tillräckligt 
betydelsefulla för att säkerställa ett negativt 
samband mellan rörelserisk och 
skuldsättningsgrad i deras urval av små 
onoterade bolag. Istället menar de att deras 
positiva resultat kan förklaras genom ett 
problem relaterat till moralisk risk (moral hazard). 
Jordan et al. (1998) förklarar sitt avvikande 
resultat med att bolagen under den undersökta 
perioden var utsatta för en ”fientlig” 
makroekonomisk miljö som kan ha gett upphov 
till vad författarna kallar nödlån.  

I studier av breda bolagspopulationer finner 
Frank & Goyal (2009) i likhet med oss ett 
signifikant negativt resultat för långfristig 
skuldsättningsgrad samt ett liknande resultat för 
total skuldsättningsgrad under den största delen 
av den undersökta perioden. Titman & Wessels 
(1988) finner dock inget signifikant samband för 
variabeln. 

Att vi nu finner att risk påverkar 
skuldsättningsgrad i linje med den uppställda 
hypotesen medan tidigare studier fått varierande 
resultat kan innebära att någon av studierna, vår 
eller tidigare, har ett operationaliseringsproblem. 
Problemen med moralisk risk som Michaelas et 
al. (1999) beskriver torde dock bli mindre i 
noterade än i onoterade bolag då det finns mer 
offentlig information om de listade bolagens 
verksamhet. Dessutom bör konkurskostnaderna 
i börsnoterade bolag vara högre än i onoterade 
bolag, till exempel på grund av att bolagen har 
långt många fler ägare. Detta kan vara 
anledningen till att såväl både vår studie och 
Frank & Goyal (2009) som båda testar noterade 
bolag får ett negativt signifikant samband i 
enlighet med hypotesen medan studier i mindre 
onoterade bolag inte får det. 

Sammanfattning av resultatet för avvägningsteorin 
För hypoteserna som är utformade för att testa 
avvägningsteorin kan vi konstatera att resultatet 
för två av de tre uppställda hypoteserna är i linje 
med teorin beträffande skuldsättningen i små 
börsnoterade bolag. Vi ser även att resultaten i 
denna studie skiljer sig från resultaten i tidigare 
studier av små onoterade bolag och vi menar att 
det kan bero på att börsnoterade bolag har högre 
förväntade konkurskostnader än onoterade 

bolag. Även i relation till studier som är gjorda 
på breda urval av bolag finner vi att vår studie 
har ett något tydligare resultat. Anledningen till 
det är dock oklar och vi kan inte utesluta att 
skillnaden beror på att olika operationaliseringar 
av främst beskattningens påverkan på 
skuldsättningsgrad används i denna studie. Att vi 
inte finner något stöd för att beskattningssköldar 
som inte är relaterade till belåning påverkar 
skuldsättningsgraden är även det i linje med 
tidigare litteratur på området och något som 
diskuteras vidare i avsnitt VII. Framtida studier. 

Hackordningsteorin 
Nedan analyseras de två hypoteser som anknyter 
till hackordningsteorin. Liksom vid analysen för 
föregående hypoteser kommer resultatet att 
relateras till teorin och jämföras med tidigare 
studier som gjorts med olika urval av bolag. 
Analysen avslutas med en sammanfattning av 
hur väl hackordningsteorin stämmer överrens 
med de observerade resultaten och hur detta 
relaterar till avvägningsteorin.  

H4: Lönsamhet kommer att vara negativt korrelerat 
med skuldsättningsgrad. 
Lönsamhet visas signifikant som regressor för 
total och kortfristig skuldsättningsgrad på 1-
procentsnivån och antar i regressionen för 
långfristig skuldsättningsgrad ett svagt signifikant 
resultat på 10-procentsnivån. Den negativa 
koefficienten bör tolkas som att bolag med en 
relativt hög lönsamhet också har relativt låg 
skuldsättningsgrad. Resultatet är i linje med den 
uppställda hypotesen, och även 
hackordningsteorin som förutspår att bolag i 
första hand finansierar sig med interna medel, 
och i andra hand med externa lån. Med andra 
ord visar resultatet att lönsamma bolag 
finansierar sin verksamhet med interna medel 
medan de bolag som inte är lika lönsamma i 
större grad behöver ta lån för att finansiera sin 
verksamhet.  

Tabell 4 ovan visar att de studier vi jämför med 
som testar lönsamhet mot skuldsättningsgrad i 
små onoterade bolag antingen finner negativa 
eller ickesignifikanta samband mellan lönsamhet 
och skuldsättningsgrad. Precis som i denna 
studie har Cassar & Holmes (2003), Michaelas et 
al. (1999) och Van der Wijst & Thurik (1993) 
funnit signifikanta negativa samband mellan 
lönsamhet och kortfristig, långfristig och total 
skuldsättningsgrad. Hall et al. (2004) finner ett 
signifikant negativt samband för kortfristig men 
inte långfristig skuldsättningsgrad medan Jordan 
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et al. (1998) inte finner något samband mellan 
lönsamhet och skuldsättningsgrad alls. Att 
tidigare studier som testar förhållandet mellan 
lönsamhet och skuldsättningsgrad i små bolag 
för det mesta visar ett signifikant negativt 
resultat är i linje med hackordningsteorin som 
bör stämma särskilt väl för små bolag där 
problem med informationsasymmetrier kan 
förväntas vara särskilt stora.  

Vid jämförelse med studier som testar 
förhållandet mellan lönsamhet och 
skuldsättningsgrad inom ett bredare urval är 
resultatet liksom för de små bolagen 
huvudsakligen i linje med den uppställda 
hypotesen, även om resultaten varierar. Titman 
& Wessels (1988) finner inget samband mellan 
lönsamhet och skuldsättningsgrad för varken 
kortfristig eller långfristig skuldsättningsgrad. 
Frank & Goyal (2009) finner i linje med teorin 
ett negativt samband för total skuldsättningsgrad 
men inget samband för långfristig 
skuldsättningsgrad medan Fan et al. (2012) 
finner ett tydligt signifikant negativt resultat för 
samtliga skuldsättningsgrader.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att 
resultat i denna studie inte avviker från den 
uppställda hypotesen vilket indikerar att 
hackordningsteorin kan användas för att förklara 
små börsnoterade bolags 
skuldsättningsgradsgrad. Resultatet ligger i linje 
med majoriteten av tidigare studier för såväl små 
onoterade bolag liksom för bredare bolagsurval.  

H5: Ålder kommer att vara negativt korrelerat med 
skuldsättningsgrad. 
Ålder visar sig signifikant som regressor för total 
skuldsättningsgrad på 1-procentsnivån och för 
långfristig skuldsättningsgrad på 10-
procentsnivån. Tecknet är i linje med den 
uppställda hypotesen negativt och koefficienten 
bör tolkas som att relativt gamla bolag i snitt har 
relativt låg skuldsättningsgrad. Det resultatet är i 
linje med hackordningsteorin som förutspår att 
äldre bolag, som under en längre tid kunnat 
generera vinster, kommer att ha en lägre 
skuldsättningsgrad än yngre bolag. Intuitionen 
bakom detta är att ju längre tid bolagen haft på 
sig att ackumulera kapital desto mer kan bolagen 
förlita sig på sina egna medel och därmed 
undvika att skuldsätta sig. Variabeln visar även 
negativ påverkan på den kortfristiga 
skuldsättningsgraden men resultatet visar där 
ingen statistisk signifikans. 

Tidigare studier av små onoterade bolag finner 
att ålder antingen är negativt relaterat till eller 
utan betydelse för ett bolags skuldsättningsgrad. 
Michaelas et al. (1999) visar signifikant resultat 
med negativ påverkan på skuldsättningsgrader i 
samtliga test medan Hall et al. (2004) visar 
motsvarande resultat för kortfristig 
skuldsättningsgrad. Av de breda undersökningar 
vi jämför med testas inte bolagsålder som 
determinant för skuldsättningsgrad. 

Vi kan med andra ord konstatera att ålder är en 
signifikant determinant med negativ påverkan på 
skuldsättningsgraden i både vår studie liksom i 
jämförbara studier som testar små onoterade 
bolag. I och med ålderns påverkan på 
skuldsättningsgraden får vi stöd för att 
hackordningsteorin kan förutsäga små 
börsnoterade bolags skuldsättningsgrad. 

Sammanfattning av resultatet för hackordningsteorin 
För de två proxyvariabler som testas som 
determinanter för hackordningsteorin visar 
testen i denna studie signifikanta resultat som 
ligger i linje med de uppställda hypoteserna. 
Resultatet ligger i linje med de flesta tidigare 
studier som undersöker små onoterade bolag, 
som likt små noterade bolag, bör karaktäriseras 
av en högre grad av asymmetrisk information än 
breda urval av börsnoterade bolag. Även studier 
med bredare urval, såsom Fan et al. (2012), visar 
dock ett negativt resultat medan Titman & 
Wessels (1988) inte observerar någon signifikans 
alls för dessa determinanter.  

Att vi finner stöd för både hackordningsteorin 
och avvägningsteorin är intressant. Dessa två 
teorier ställs ofta i kontrast till varandra 
(Hackbarth et al., 2007) och har olika 
utgångspunkter. Hackordningsteorin är en 
prioriteringsordning av tre olika kapitalformer, 
internt eget kapital, externt kapital och nytt eget 
kapital, utifrån vilken som är behäftad med den 
lägsta kostnaden för asymmetrisk information.  
Avvägningsteorin beskriver istället en avvägning 
mellan två finansieringsformer, eget kapital och 
skulder, utifrån fördelarna med skuldsättning 
och nackdelarna med konkurs. Trots att de två 
teorierna har olika utgångspunkter är det dock 
inte säkert att de är oförenliga. Det är exempelvis 
inte omöjligt att ett bolag både föredrar att 
finansiera sig med interna medel men också 
överväger konkursrisker när attraktiva 
investeringsmöjligheter som kräver extern kapital 
uppstår. Fama & French (2002) bekräftar att de 
båda teorierna går att kombinera och menar att 
det i många hänseenden inte behöver vara någon 
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konflikt mellan dem. Detta gäller dock inte 
beträffande vad teorierna förutspår om 
lönsamma bolag. Fama & French (2012) menar 
att medan hackordningsteorin förutsäger att 
lönsamhet och skuldsättningsgrad är negativt 
relaterat så förutsäger avvägningsteorin att 
lönsamhet och skuldsättningsgrad är positivt 
relaterat.  

Agentkostnader och asymmetrisk 
information 
De återstående fem hypoteserna som relaterar 
till agentkostnader och asymmetrisk information 
analyseras nedan och sätts i relation till teori och 
resultat från tidigare studier. Avsnittet avslutas 
med en sammanfattning.  

H6: Historisk tillväxt kommer att vara negativt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 
Historisk tillväxt visar sig vara signifikant som 
regressor för total och kortfristig skuldsättningsgrad 
på 5-procentsnivån. Koefficienten är som 
förväntat negativ och bör tolkas som att bolag 
som historisk vuxit snabbt, i genomsnitt har 
relativt låg skuldsättningsgrad. Anledningen till 
att historisk tillväxt inte är signifikant som 
bestämmande variabel för långfristig 
skuldsättningsgrad kan vara att de mest 
snabbväxande bolagen helt enkelt inte har 
tillgång till långfristigt externt kapital, något vi 
också ser tendenser till i H8. Resultatet är i linje 
med Myers (1977) och indikerar alltså att 
agentkostnader i snabbväxande bolag har en 
negativ inverkan på bolagens möjlighet att 
skuldsätta sig.  

Tidigare studier med urval av små onoterade 
bolag finner inte resultat som liknar våra. 
Michaelas et al. (1999) som undersöker små 
onoterade bolag finner att historisk tillväxt är 
positivt relaterat till långfristig, kortfristig och 
total skuldsättningsgrad. Förklaringen som 
framförs av författarna är att mindre bolag kan 
substituera sin långfristiga skuldsättning med 
kortfristig skuldsättning och på det sättet 
minimera agentkostnaderna som definieras av 
Myers (1977). Hall et al. (2004) finner att 
historisk tillväxt är positivt korrelerat med 
kortfristig skuldsättningsgrad men ickesignifikant 
som determinant av långfristig 
skuldsättningsgrad. Cassar & Holmes (2003) 
finner liknande resultat för kortfristig och total 
skuldsättningsgrad medan Jordan et al. (1998) 
inte finner något samband alls mellan historisk 
tillväxt och skuldsättningsgrad. Resultatet från 
tidigare studier som testar små onoterade bolag 

visar med andra ord antingen att historisk tillväxt 
inte är signifikant alls eller har en positiv 
påverkan på skuldsättningsgraden. Det bör dock 
poängteras att Michaelas et al. (1999), som finner 
en signifikant positiv påverkan, förklarar sitt 
resultat på ett sätt som vi menar är ologiskt. 
Författarna hävdar att då bolag kan ersätta 
långfristig upplåning med kortfristig upplåning, 
och på så sätt minska agentkostnaderna som är 
grunden för den uppställda hypotesen, kan 
kortfristig upplåning komma att korrelera 
positivt med historisk tillväxt. Det i sig ser vi 
inga fel i men den totala skuldsättningsgraden i 
bolag som historiskt har vuxit snabbt bör 
fortfarande vara negativt korrelerad med 
skuldsättningsgrad då en kortare duration på ett 
bolags skuldsättning endast kan sänka 
agentkostnaderna, inte helt utradera dem. Detta 
då hela argumentet bygger på att den kortare 
durationen på marginalen sänker 
agentkostnaderna och att kredittiden på 
kortfristig utlåning därför måste närma sig noll 
för att agentkostnaderna också ska göra det. 

En möjlig anledning till att resultaten för små 
noterade bolag avviker från resultaten för små 
onoterade bolag är att de noterade bolagen har 
bättre tillgång till marknaden för eget kapital. 
Det kan helt enkelt vara så att de noterade 
bolagen som är mindre belånade har valt att 
finansiera sig genom nyemissioner istället för 
skuldsättning.  

Ett sådant förhållande är rimligt om vi till 
exempel tänker oss ett scenario enligt följande: 
Anta att det finns både onoterade och noterade 
små bolag där aktieägarna har incitament att 
överinvestera på långivarnas bekostnad 
(agentkostnader) på grund av att aktieägarna inte 
är skyldiga att täcka mer än sin insats i bolagen 
vid en eventuell konkurs. Detta gör att externt 
kapital (lån) blir dyrare än eget kapital. Både de 
små noterade och de små onoterade bolagen har 
samma teoretiska kostnader för eget och externt 
kapital och identiska investeringsmöjligheter 
med positivt nettonuvärde diskonterat med 
skuldräntan som avkastningskrav. I detta 
scenario kommer båda bolagen att investera och 
det onoterade bolaget, som inte har tillgång till 
marknaden för eget kapital, kommer finansiera 
sin investering genom lån medan det 
börsnoterade bolaget kommer att finansiera sin 
investering med nytt eget kapital. Båda bolagen 
har då gjort goda affärer men det onoterade 
bolaget kommer att få en lägre avkastning på 
grund av den högre kapitalkostnaden, och även 
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uppvisa en positiv korrelation mellan tillväxt och 
skuldsättningsgrad. Detta medan det 
börsnoterade bolaget uppvisar en negativ 
korrelation mellan tillväxt och skuldsättningsgrad 
(givet att bolaget finansierar hela investeringen 
med eget kapital och sedan tidigare inte är helt 
obelånat).  

I tidigare studier av breda urval finner Frank & 
Goyal (2009) signifikanta negativa resultat i fyra 
av sex undersökta perioder medan riktningarna 
på koefficienterna för de resterande två 
perioderna är signifikant positiva. Titman & 
Wessels (1988) finner ett positivt signifikant 
resultat för långfristig skuldsättningsgrad men ett 
ickesignifikant resultat för kortfristig 
skuldsättningsgrad. Den förmodat lägre graden 
av asymmetrisk information i större bolag gör att 
det inte är överraskande att tidigare studier med 
breda urval inte visar övertygande stöd för den 
uppställda hypotesen.  

Sammanfattningsvis finner vi stöd för att 
agentkostnader faktiskt hindrar snabbväxande 
bolag från att skuldsätta sig. Resultatet skiljer sig 
från tidigare studier och fenomenet som Myers 
(1977) beskriver är förmodligen tydligast i bolag 
som har tillgång till kapitalmarknaden och vars 
ledning sannolikt agerar som agenter. 

H7: Framtida tillväxtmöjligheter kommer att vara 
negativt korrelerat med skuldsättningsgrad. 
Variabeln framtida tillväxtmöjligheter visar 
signifikant resultat för långfristig 
skuldsättningsgrad på 5-procentsnivån men 
ingen signifikans i övriga regressioner. Att vår 
proxy för framtida tillväxt, immateriella tillgångar 
genom totala tillgångar, visar signifikans går i 
linje med resultatet som diskuterats i H6 och 
även med Myers (1977). Viktigt att poängtera är 
dock att proxyn förmodligen är relativt svag och 
trots proxyns dokumenterade användning (Wald 
& Long, 2007; Titman & Wessels, 1988 och 
Michaelas et al., 1999) kan det vara sunt att vara 
försiktig med att dra slutsatser utifrån resultatet. 
Problemet med proxyn diskuteras under 
avsnittet VII. Vidare Studier. 

Vid jämförelse med tidigare studier i små bolag 
finner Michaelas et al. (1999) till skillnad från 
denna studie ett positivt signifikant resultat vid 
samtliga regressioner för variabeln. Michaelas et 
al. (1999) hade dock förväntat sig detta resultat 
och förklarar det på samma sätt som i H6. 

Frank & Goyal (2009) som undersöker ett 
bredare urval av bolag finner i likhet med denna 

studie att framtida tillväxt har en signifikant 
negativ påverkan på långfristig 
skuldsättningsgrad för den största delen av den 
undersökta perioden. Riktningarna på effekten 
går dock isär under analysens olika tidsperioder 
och det är svårt att dra slutsatser av studiens 
resultat. Variabeln testas även av Titman & 
Wessels (1988) som inte finner ett signifikant 
samband mellan variabeln och 
skuldsättningsgraden. 

Sammanfattningsvis ser vi att denna studie 
finner stöd för att framtida tillväxtmöjligheter är 
negativt korrelerat med långfristig 
skuldsättningsgrad medan tidigare studier inte 
har genererat resultat som vi bedömer vara i linje 
med hypotesen. Att framtida tillväxtmöjligheter 
korrelerar med just den långfristiga 
skuldsättningsgraden förklaras av Myers (1977) 
som menar att bolag kan sänka agentkostnaderna 
genom att substituera långfristig upplåning med 
kortfristig upplåning och på så sätt minska risken 
för långivarna.  

H8: Storlek kommer att vara positivt korrelerat med 
skuldsättningsgrad. 
Variabeln för totala tillgångar visar sig signifikant 
i regressionerna för långfristig och kortfristig 
skuldsättningsgrad på 1-procentsnivån, men inte 
i regressionen för total skuldsättningsgrad. 
Koefficienten för långfristig skuldsättningsgrad 
är positiv och koefficienten för kortfristig 
skuldsättningsgrad är negativ. Detta bör tolkas 
som att större bolag i snitt har en högre 
långfristig skuldsättningsgrad och lägre 
kortfristig skuldsättningsgrad, medan 
förhållandet för små bolag är det motsatta. 
Teorin förutspår att asymmetrisk information 
sänker den totala skuldsättningen i mindre bolag 
men det vi har funnit är istället att de mindre 
bolagen får låna på kort istället för på lång sikt. 
Detta förklaras troligen av att det är lättare att 
bedöma ett bolags kreditvärdighet på kort sikt än 
på lång sikt. Variabeln antal anställda som även 
den används som proxy för bolagens storlek är 
positiv och signifikant på 1-procentsnivån för 
kortfristig och total skuldsättningsgrad och på 
10-procentsnivån för långfristig 
skuldsättningsgrad. I snitt har alltså bolagen med 
relativt många anställda en relativt hög 
skuldsättningsgrad vilket är i linje med den 
uppställda hypotesen. En sammanvägning av de 
två variablerna ger oss att storlek verkar vara 
positivt korrelerat med skuldsättningsgrad och 
att mindre bolag i snitt har en relativt hög andel 
kortfristig skuldsättningsgrad. 
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Hall et al. (2004) och Michaelas et al. (1999) som 
undersöker små bolag har i likhet med vår studie 
visat att variabeln för totala tillgångar är negativt 
korrelerad med kortfristig skuldsättningsgrad 
men positivt korrelerad med långfristig 
skuldsättningsgrad. Hall et al. (2004) förväntade 
sig detta resultat och hade därför redan i sina 
hypoteser valt att dela upp kortfristig respektive 
långfristig skuldsättningsgrad i två delhypoteser 
där de förutspådde det resultat som vår studie 
har utmynnat i. Cassar & Holmes (2003) får ett 
signifikant positivt resultat för total och 
långfristig skuldsättningsgrad men inte för 
kortfristig skuldsättningsgrad. Van der Wijst & 
Thurik (1993) visar inget signifikant resultat i 
något av testen. 

Fan et al. (2012) undersöker ett bredare urval 
och får i likhet med denna studie, Michaelas et 
al. (1999) samt Hall et al. (2004) ett signifikant 
negativt resultat för kortfristig 
skuldsättningsgrad och ett signifikant positivt 
resultat för långfristig skuldsättningsgrad. Frank 
& Goyal (2009) finner ett signifikant positivt 
samband mellan framtida tillväxtmöjligheter och 
långfristig skuldsättningsgrad medan deras 
resultat för total skuldsättningsgrad mestadels 
var signifikant negativt, men under en viss del av 
undersökningsperioden signifikant positivt. Den 
studie som visat den största avvikelsen från 
hypotesen är Titman & Wessels (1988) som 
finner ett signifikant negativt resultat för både 
kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad. 
Författarna förklarar resultatet med de relativt 
höga transaktionskostnader små bolag möter vid 
utfärdandet av långfristiga finansiella instrument. 

Även om hypotesen testats med två 
proxyvariabler där de totala tillgångarna visar 
signifikanta resultat som går i olika riktningar för 
kortfristig och långfristig skuldsättningsgrad är 
resultatet relativt klart och lättolkat. I linje med 
teori och tidigare studier verkar 
informationsasymmetrier alltså resultera i att 
stora bolag i snitt har lättare att få lån, medan 
mindre bolag inte bara har svårare att få lån utan 
också får låna på kortare sikt än större bolag. 

H9: Kapitalstruktur kommer att vara positivt korrelerat 
med skuldsättningsgrad. 
Två variabler används för att undersöka 
kapitalstrukturens påverkan på belåning: andelen 
anläggningstillgångar och andelen varulager av 
totala tillgångar. Med ett undantag visar sig båda 
variablerna signifikanta och positiva i samtliga 
regressioner. Undantaget är andelen 
anläggningstillgångar av totala tillgångar som 

determinant av kortfristig skuldsättningsgrad 
som istället visar ett signifikant negativt samband 
på 5-procentsnivån. Andelen anläggningstillgångar 
av totalt kapital som determinant av total och 
långfristig skuldsättningsgrad är positivt och 
signifikant på 5-procentsnivån respektive 1-
procentsnivån. Koefficienten är i linje med 
hypotesen positiv och tolkas alltså som att bolag 
med en relativt hög del anläggningstillgångar 
också har en relativt hög total och långfristig 
skuldsättningsgrad. Andelen varulager av totala 
tillgångar visar sig signifikant på 1-procentsnivån 
i alla regressioner och har samma riktning och 
tolkning. Även denna koefficient är i linje med 
den uppställda hypotesen. Slutsatsen som kan 
dras av resultatet är i linje med förväntningarna 
då vi ser att bolag som har en hög andel 
pantsättningsbara tillgångar verkar ha högre total 
skuldsättningsgrad men inte nödvändigtvis en 
högre kortfristig skuldsättningsgrad. 

Vid jämförelse med tidigare studier av små bolag 
visar vårt resultat för andelen lager genom totala 
tillgångar samma resultat som Michaelas et al. 
(1999). Beträffande variabeln 
anläggningstillgångar genom totalt kapital visar 
de tidigare studierna varierande resultat där 
Michaelas et al. (1999) får positiva korrelationer 
för samtliga tre skuldsättningsmått medan Hall 
et al. (2004) i likhet med oss får ett negativt 
resultat för kortfristig skuldsättningsgrad men 
positivt resultat för långfristig skuldsättningsgrad. 
Även Cassar & Holmes (2003) och Van der 
Wijst & Thurik (1993) finner ett negativt 
samband för kortfristig skuldsättningsgrad och 
ett positivt samband för långfristig 
skuldsättningsgrad. De finner dock en negativ 
respektive en ickesignifikant relation till total 
skuldsättningsgrad.   Hall et al. (2004) förväntade 
sig detta resultat och hade därför redan i sina 
hypoteser valt att dela upp kortfristig och 
långfristig skuldsättningsgrad i två delhypoteser 
där de förutspådde det resultat som vår studie 
har givit. Deras förklaring är att agentkostnader 
huvudsakligen relaterar till långfristig 
skuldsättningsgrad och att panter i 
anläggningstillgångar kan skydda banker mot 
agentkostnader. Hall et al. (2004) menar vidare 
att långfristig skuldsättningsgrad bör öka på 
bekostnad av kortfristig skuldsättningsgrad som 
därför visar ett negativt samband med 
kapitalstruktur. 

I en studie som undersöker ett bredare urval av 
bolag visar Fan et al. (2012) en positiv påverkan 
på samtliga skuldsättningsmått vilket är i linje 
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med hypotesen. Att författarna även finner 
signifikant resultat för kortfristig 
skuldsättningsgrad är intuitivt då förklaringen till 
varför kortfristig skuldsättningsgrad har en 
negativ koefficient i vår studie särskilt relaterar 
till asymmetrisk information i små bolag. Titman 
& Wessels (1988) finner ingen signifikans för 
långfristig skuldsättningsgrad men finner en svag 
negativ signifikans för kortfristig 
skuldsättningsgrad vilket alltså går emot 
hypotesen och resultatet i Fan et al. (2012). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att våra 
resultat är i linje med teorin samt resultatet från 
de små onoterade bolagen från tidigare studier. 
Vid jämförelse med Titman & Wessels (1988), 
en studie med ett brett urval, ser vi dock en viss 
skillnad som kan bero på hur genomlysta 
bolagen är. Då pantsättning kan vara ett sätt för 
banker att kompensera för ett 
informationsunderläge kan det alltså vara så att 
de stora bolagen helt enkelt är så genomlysta att 
de inte behöver pantsätta sina tillgångar på 
samma sätt som de små bolagen.  

H10: Rörelsekapital kommer att vara positivt korrelerat 
med skuldsättningsgrad.  
Resultatet som relaterar till vår sista hypotes är 
relativt svagt och visar endast en signifikans för 
långfristig skuldsättningsgrad, och då på 10-
procentsnivån. Tecknet motsäger dock den 
uppställda hypotesen och är negativt, vilket bör 
tolkas som att bolag med ett relativt stort 
rörelsekapital i genomsnitt har en relativt låg 
skuldsättningsgrad.  

Resultatet skiljer sig markant från Michaelas et 
al. (1999) vars resultat visar ett starkt positivt 
samband för samtliga skuldsättningsgrader. 
Trots att resultatet i denna studie är relativt svagt 
är det intressant då detta kan indikera att de 
noterade bolagen faktiskt på ett friare sätt kan 
välja sin finansieringsform. Bakgrunden till den 
uppställda hypotesen är ett påståenden i 
Chittenden et al. (1996) om att relativt små bolag 
har svårt att ge ut eget kapital. Vi ser nu att de 
noterade bolagen skiljer sig från de onoterade 
bolagen på ett signifikant sätt i att de inte verkar 
behöva finansiera sitt rörelsekapitalbehov med 
skuldsättning. Variabeln återfinns inte i någon av 
de jämförbara studierna som har breda urval av 
bolag i sin analys. 

Sammanfattning av resultatet för asymmetrisk 
information och agentkostnader 
Både asymmetrisk information och 
agentkostnader verkar påverka de små 

börsnoterade bolagens skuldsättningsgrad. Vid 
jämförelse med stora börsnoterade bolag ser vi 
exempelvis att de små börsnoterade bolagen har 
svårare att finansiera sin tillväxt med externt 
kapital, vilket kan förklaras med de högre 
agentkostnaderna i de mindre bolagen. Vid 
jämförelse ser vi även att 
informationsasymmetrier sannolikt kan förklara 
varför både de små börsnoterade och små 
onoterade bolagen har svårare att låna pengar 
och dessutom får göra det på kortare sikt än 
stora bolag.  

Sammanfattning av resultat 
Syftet med den här studien är att undersöka hur 
väl finansiell teori kan förklara 
skuldsättningsgraden i små svenska börsnoterade 
bolag. Det vi finner är att de flesta hypoteser 
accepterats vilket tyder på att finansiell teori ofta 
till viss del kan förklara de undersökta bolagens 
skuldsättningsgrad. Nedan grupperas 
hypoteserna som vi kan accepterna, kan 
acceptera med modifikation och inte kan 
acceptera.  

Följande hypoteser kan accepteras: 

 H1: Den effektiva skattesatsen kommer att 
vara positivt korrelerad med 
skuldsättningsgrad. 

 H3: Rörelserisk kommer att vara negativt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

 H4: Lönsamhet kommer att vara negativt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

 H5: Ålder kommer att vara negativt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

 H6: Historisk tillväxt kommer att vara 
negativt korrelerat med skuldsättningsgrad. 

 H7: Framtida tillväxtmöjligheter kommer att 
vara negativt korrelerat med 
skuldsättningsgrad. 

Vi kan anta sex hypoteser utan förändringar och 
stöd för tre av dessa hypoteser är särskilt 
utmärkande då signifikans för dessa hypoteser 
inte observeras i någon av våra referensstudier. 
Dessa är H1 – effektiv skattesats, H6 – historisk 
tillväxt samt H7 – framtida tillväxtmöjligheter. 
Av samtliga studier vi jämför med är det endast 
denna studie som finner både ett positivt 
samband mellan skuldsättningsgraden och den 
effektiva skattesatsen samt finner ett negativt 
samband mellan tillväxtmöjligheter och 
skuldsättningsgrad. Frank & Goyal (2009) har 
observerat indikationer på att tillväxt och 
skuldsättningsgrad skulle kunna vara negativt 
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relaterade, men studiens resultat är svårtolkat då 
riktningen på sambandet är olika i studiens olika 
undersökningsperioder. Variablerna ålder och 
lönsamhet visar signifikant resultat vilket ligger i 
linje med tidigare studier.  

Följande hypoteser kan accepteras med 
modifikationer: 

 H8: Storlek kommer att vara positivt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

 H9: Kapitalstruktur kommer att vara positivt 
korrelerat med skuldsättningsgrad. 

Två variabler testades för hypotes 8 om bolagens 
storlek, totala tillgångar och antal anställda. Den 
senare av dessa två accepteras i linje med den 
uppställda hypotesen och visade ett tydligt 
positivt samband med samtliga 
skuldsättningsmått. På motsvarande sätt testades 
två variabler för hypotes 9 om kapitalstruktur, 
andelen anläggningstillgångar samt andelen 
varulager genom totala tillgångar. Andelen 
varulager visar ett tydligt positivt samband 
mellan samtliga skuldsättningsmått vilket ligger i 
linje med både den uppsatta hypotesen och med 
Michaelas et al. (1999).  Båda de resterande 
variablerna, totala tillgångar för hypotes 8 och 
anläggningstillgångar genom totala tillgångar för 
hypotes 9, visar positiva korrelationer för 
långfristig skuldsättningsgrad men negativa 
korrelationer för kortfristig skuldsättningsgrad. 
Att båda dessa variabler säger emot hypotesen 
för den kortfristiga skuldsättningsgraden ligger 
dock i linje med tidigare studier (Hall et al. 
(2004) för båda variablerna samt Michaelas et al. 
(1999) och Fan et al. (2012) för totala tillgångar). 
Att variablerna antar dessa värden är intuitivt 
enligt våra diskussioner ovan och Hall et al. 
(2004) förväntade sig dessa resultat vid 
formulering av hypoteserna.  

Följande hypoteser kan inte accepteras: 

 H2: Beskattningssköldar som inte är 
belåningsrelaterade kommer att vara negativt 
korrelerade med skuldsättningsgrad. 

 H10: Rörelsekapital kommer att vara 
positivt korrelerat med skuldsättningsgrad. 

Dessa två hypoteser finner vi inget stöd för. 
Resultaten går både emot de uppställda 
hypoteserna och ofta resultatet från tidigare 
studier. Beskattningskölden har i de flesta 
tidigare studier med undantag från Michaelas et 
al. (1999) inte visat någon signifikans medan vi 
får ett signifikant positivt resultat för 

beskattningskölden på kortfristig 
skuldsättningsgrad. Resultatet går närmast att 
relateras till Frank & Goyal (2009) som får ett 
positivt resultat för långfristig och total 
skuldsättningsgrad i majoriteten av studiens 
undersökningsperioder medan variabeln i övriga 
perioder inte är signifikanta. Detsamma gäller 
rörelsekapitalet där vi får ett signifikant negativt 
resultat medan Michaelas et al. (1999) får ett 
signifikant positivt resultat. 

De slutsatser vi kan dra av resultatet är som 
följer. För variablerna som relaterar till 
hackordningsteorin (lönsamhet och ålder) visar 
vår studie liksom majoriteten av tidigare studier 
signifikanta resultat oavsett om det rör sig om 
små onoterade eller noterade bolag eller breda 
urval. Variablerna för storlek och kapitalstruktur 
är mer svårtolkade i jämförelse med tidigare 
studier men resultatet visar generellt sett 
signifikans både i denna studie och i tidigare 
studier. Vid formulering av hypoteserna bör 
dock hänsyn tas till diskussionen i Hall et al. 
(2004) om att koefficienterna i kortfristig och 
långfristig skuldsättningsgrad för variablerna 
storlek och kapitalstruktur bör ha olika riktning. 
I denna studie är det endast två av de undersökta 
variablerna som saknar signifikans. Av de 
tidigare studier som testat dessa två variabler är 
det endast Michaelas et al. (1999) som får 
signifikanta resultat i enlighet med hypoteserna 
för variablerna. Beträffande variablerna 
rörelserisk, historisk tillväxt och framtida 
tillväxtmöjligheter är denna studie den enda 
bland de som undersöker små bolag som får 
signifikant resultat i linje med de uppställda 
hypoteserna. Detsamma gäller vid jämförelse 
med studierna av bredare urval förutom Frank & 
Goyal (2009) som får ett resultat som liknar vårt 
för rörelserisk och ett signifikant resultat åt olika 
riktningar för historisk tillväxt och framtida 
tillväxtmöjligheter. Slutligen är denna studie den 
enda som finner ett signifikant resultat för den 
effektiva skattesatsen även om skillnaderna i 
resultat kan bero på användandet av en annan 
proxy för variabeln än den som används i 
jämförbara studier. Vi kan dock konstatera att 
samtliga finansiella teorier, avvägningsteorin, 
hackordningsteorin samt teorierna relaterade till 
asymmetrisk information och agentkostnader, 
får stöd i denna studie med undantag för en 
hypotes relaterad till avvägningsteorin och en 
hypotes relaterad till asymmetrisk information 
och agentkostnader. Finansiell teori tycks alltså 
väl kunna förklara skuldsättningsgraden i små 
börsnoterade svenska bolag. 
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VI. Slutsats 

Vi har studerat huruvida finansiell teori kan 
förklara små börsnoterade bolags 
skuldsättningsgrad. Vi finner att så ofta är fallet 
och förkastar endast de studerade hypoteserna i 
två av tio fall. Sammanfattningsvis konstaterar vi 
att små börsnoterade bolag i Sverige verkar 
prioritera internt eget kapital före skulder, och 
skulder före nytt eget kapital enligt 
hackordningsteorin. Vi finner även belägg för att 
bolagen gör en avvägning mellan fördelarna med 
ränteavdrag och risken för konkurs i enlighet 
med avvägningsteorin. Vidare verkar relationen 
mellan de små börsnoterade bolagens långivare 
karakteriseras av asymmetrisk information och 
agentkostnader. 

I praktiska termer visar denna studie att de små 
börsnoterade bolagen får låna på relativt kort 
sikt och att deras skuldsättningsgrad begränsas 
av hur snabbt bolagen växer, risken i bolagens 
verksamhet, hur stor del av bolagens tillgångar 
som kan pantsättas, hur pålitliga bolagen 
uppfattas vara och hur väl de kan förmedla 
information till sina långivare. Vidare går det 
även att konstatera att då små bolag har 
möjligheten att betala av sina skulder prioriteras 
internt eget kapital före externt kapital som 
finansieringsform. 

 

VII. Framtida studier 

Bolagets skuldsättningsgrad har varit ett aktuellt 
forskningsområde sedan långt innan Miller & 
Modigliani (1958) bevisade skuldsättningen 
irrelevans och är än idag ett flitigt studerat ämne. 
Trots det vet vi relativt lite om hur bolag väljer 
sin kapitalstruktur och vår erfarenhet är att det 
som hindrar teoribildningen på området är 
problemen med att testa de hypoteser som 
formuleras. Vi vet till exempel inte vilken av 
hackordningsteorin och avvägningsteorin som 
bäst förutsäger skuldsättningsgrad och det trots 
att både teorierna är äldre än 30 år. I detta 
avsnitt fokuserar vi därför på svagheter i 
operationaliseringar av olika teorier och på hur vi 
tror att dessa operationaliseringar kan förbättras.  

De proxyvariabler som används för att 
operationalisera hypoteserna i denna studie har 
huvudsakligen varit hämtade ur tidigare studier. 
Detta har varit fördelaktigt ur en 
jämförelsesynpunkt och möjligt då samma 

proxyvariabler används i flera tidigare studier. 
De proxyvariabler som används på området är 
dock på inga sätt perfekta och ett exempel på en 
proxy som vi misstänker är relativt svag är den 
proxy som används för framtida 
tillväxtmöjligheteter (immateriella tillgångar 
genom totala tillgångar).  

Framtida tillväxt 
Vi ser gärna att en ny proxy för framtida tillväxt 
som inte uteslutande baseras på balans- och 
resultaträkningsdata utvecklas. Ett exempel på 
en proxy som skulle kunna användas för framtida 
tillväxtmöjligheter är värderingsmultiplar. Fan et al. 
(2012) använder exempelvis marknadspriser i 
relation till eget kapital för att operationalisera 
framtida tillväxtmöjligheter. Vi är dock försiktigt 
skeptiska till det användandet då ett sådant 
nyckeltal varierar med ett bolags avkastning på 
eget kapital som egentligen inte behöver vara 
korrelerat med framtida tillväxt3. Vi skulle istället 
rekommendera användningen av ett P/E-tal som 
givet att det kan justeras för belåning och risk 
bör ge marknadens faktiska förväntningar på 
bolagets vinsttillväxt.  

Beskattningssköldar som inte är relaterade till belåning 
I denna analys fann vi inga stöd för att skydd 
mot beskattning som inte är belåningsrelaterade 
hade någon påverkan på skuldsättningsgraden, 
och det resultatet är även genomgående i tidigare 
studier förutom Michaelas et al. (1999). Vi tror 
att en förklaring till resultatet kan vara att proxyn 
som används, avskrivningar, på marginalen inte 
nödvändigtvis påverkar fördelen med 
skatteavdrag. Detta då en post såsom 
avskrivning ofta representerar en relativt liten del 
av rörelseresultatet före avskrivningar, 
räntekekostnader och skatt (EBITDA).  

Till exempel kan vi tänka oss ett bolag som  har 
en EBITDA-marginal på 20%, omsätter 100 
MSEK per år, har årliga avskrivningar 
motsvarande 10% av totala tillgångar på 40 
MSEK och till hälften är finansierade med lån 
som kostar 5% per år. Det tänkta bolagets 
resultat- och balansräkning illustreras i Figur 1. 
Som figuren visar kommer bolaget att ha en 
beskattningsbar inkomst om 15 MSEK och på 

                                                      
3 Det går att argumentera för att ett bolag som har 
hög avkastning på eget kapital också kommer att växa 
mycket för att bolaget kommer att ha lätt att attrahera 
kapital. Dock kan det lika gärna vara fallet att bolaget 
har hög avkastning på eget kapital men inte har 
möjlighet att investera mer kapital till den höga 
avkastningen. 



23 
 

Resultaträkning (MSEK) År 1 År 2

Omsättning 100 100

EBITDA marginal 20% 20%

EBITDA* 20 20

Avskrivningar/Tillgångar 10% 20%

Avskrivningar 4 8

EBIT** 16 12

Skuldränta 5% 5%

Räntekostnader 1 1

Beskattningsbar inkomst 15 11

Skattesats 26% 26%

Skatt 4 3

Nettoinkomst 11 8

Balansräkning År 1 År 2

Tillgångar 40 40

Skulder 20 20

Eget kapital 20 20

Belåning till nollresultat 300 220

**Rörelseresultat (eng. earnings before interest and tax)

*Rörelseresultat före avskrivningar (eng. earnings before interest tax 

depreciation and amortization)

Figur 1 - Det tänkta bolagets resultat- och balansräkning

marginalen få ett konstant ränteavdrag på varje 
extra lånad krona upp till 300 MSEK4. Om 
bolagets avskrivningar skulle fördubblas till 20% 
av tillgångarna, vilket i många fall är orimligt 
högt, skulle bolaget istället få ett konstant 
ränteavdrag på varje extra lånad krona upp till 
220 MSEK. Med andra ord har avskrivningar 
fördubblats men förmodligen utan att påverka 
bolagets val av skuldsättningsgrad. Det är ju inte 
rimligt för bolaget att låna varken 300 MSEK 
eller 220 MSEK vilket motsvarar 7,5 respektive 
5,5 gånger bolagets totala balansomslutning. 
Istället kan bolaget tänkas begränsa sin belåning 
utifrån konkurskostnader i enlighet med 
avvägningteorin eller betala av skulderna så fort 
som möjligt enligt hackordningsteorin. I 
praktiska termer menar vi alltså att avskrivningar 
ofta inte är betydande nog att ha inverkan på de 
marginella ränteavdrag som ytterligare belåning 
innebär. De fall då vi förväntar oss att 
avskrivningar kan vara signifikant negativt 
relaterade till skuldsättningsgrad är fall då ett 
bolags avskrivningar är relativt stora i 
förhållande till EBITDA och vi förväntar oss att 
effekten avtar när avskrivningar minskar i 
förhållande till EBITDA.  

                                                      
4 (15/0,05 = 300) Det vi menar här är att bolaget 
måste skuldsätta sig med ytterligare 300 MSEK för att 
sänka den beskattningsbara inkomsten till 0, vilket är 
den punkt där bolaget inte längre tjänar på att 
skuldsätta sig(givet att bolaget inte kan skjuta upp en 
skattefordran). 

Detta kan innebära att vår studie liksom tidigare 
studier som har antigit att ökade avskrivningar 
på marginalen har en negativ effekt på fördelarna 
med belåning  har ett operationaliseringsproblem. 
Operationaliseringsproblemet har som följd att 
både denna och tidigare studier kan ha så kallade 
typ-II fel i hypoteser relaterade till 
beskattningssköldar som inte är belåningsrelaterade. 
Det vill säga att studierna inte lyckats förkasta 
nollhypotesen om att beskattningsssköldar som 
inte är belåningsrelaterade inte påverkar 
skuldsättningsgraden trots att så faktiskt är fallet. 

Skatt 
Den skattevariabel som används i denna studie 
har oss veterligen inte använts i någon tidigare 
studie. Att skattesatsen som bolagen i det 
analyserade urvalet möter ändrades under 
undersökningstiden möjliggjorde användadet av 
den faktiska bolagsskatten som proxy för 
bolagens skattekonstader och  vår analys visar en 
signifikant påverkan på skuldsättningsgraderna 
som tidigare studier inte visat. Att tidigare studie 
inte funnit något samband mellan beskattning 
och skuldsättningsgrad förklarar Frank & Goyal 
(2009) med att det är svårt att observera effekter 
av beskattning i data och vi ser att ytterligare 
studier av paneldata med varierande 
bolagsskattesats skulle kunna förbättra 
förståelsen för beskattningens påverkan på 
skuldsättningsgrad. Ett tänkbart sätt att studera 
effekten på är med en regressionsmodell av 
typen difference-in-difference som fokuserar på 
datapunkter innan och efter en förändring av 
bolagsskattesatsen.  

Trots att vi finner att de små börsnoterade 
bolagen vi studerar tar hänsyn till beskattning 
när de bestämmer sin skuldsättningsgrad vill vi 
vara tydliga med att resultatet kan bero på bias 
som följd av utelämnade variabler (se analys och 
resultat för H1).  

Sammanfattningsvis ser vi att både vår studie 
och tidigare studier inte verkar ha 
operationeliserat de teorier som studerats på ett 
optimalt sätt. Vi vill därför avsluta denna studie 
med att inbjuda framtida forskning att kritiskt 
granska de operationaliseringar och variabler 
som används i denna och liknande studier. 
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IX. Appendix 

 

 

 

 

 

 Total skuldsättningsgrad

 Kortfristig skuldsättningsgrad

 Långfristig skuldsättningsgrad

 Effektiv skattesats

 Beskattningsköld (ej skatt)

 Rörelserisk

 Lönsamhet

 Ålder

 Historisk tillväxt

 Framtida tillväxtmöjligheter

 Storlek (tillg)

 Storlek (anst)

 Kapitalstruktur (anl/tot)

 Kapitalstruktur (lager/tot)

 Rörelsekapital

 BNP

 STIBOR

 Total skuldsättningsgrad
1,0000

 Kortfristig skuldsättningsgrad
0,9516

1,0000

 Långfristig skuldsättningsgrad
0,3364

0,0307
1,0000

 Effektiv skattesats
0,0050

-0,0095
0,0452

1,0000

 Beskattningsköld (ej skatt)
0,6848

0,7201
0,0204

-0,0352
1,0000

 Rörelserisk
0,1938

0,2125
-0,0210

0,0237
0,2144

1,0000

 Lönsam
het

-0,5994
-0,6173

-0,0580
0,0125

-0,6630
-0,3793

1,0000

 Ålder
-0,0462

-0,0275
-0,0662

0,1393
-0,0596

-0,1355
0,1128

1,0000

 Historisk tillväxt
-0,0564

-0,0763
0,0503

0,1296
-0,0058

0,1042
0,0149

-0,1537
1,0000

 Fram
tida tillväxtm

öjligheter
0,0216

0,0050
0,0549

0,1162
0,0927

0,0714
-0,0569

-0,0572
0,1326

1,0000

 Storlek (tillg)
-0,0137

-0,0928
0,2399

0,0066
-0,0214

-0,0469
0,0832

0,0574
0,0375

-0,0763
1,0000

 Storlek (anst)
0,0624

0,0532
0,0400

-0,1455
-0,0310

-0,1543
0,1736

0,2089
-0,0817

0,0280
0,2108

1,0000

 Kapitalstruktur (anl/tot)
0,0455

-0,0549
0,3163

0,1348
0,0639

0,0994
-0,0349

-0,1305
0,1697

0,5730
0,1519

-0,0144
1,0000

 Kapitalstruktur (lager/tot)
0,1461

0,1424
0,0390

-0,0198
0,0245

-0,0956
-0,0159

0,1436
-0,1278

-0,2138
-0,0670

0,0318
-0,2854

1,0000

 Rörelsekapital
-0,3534

-0,3243
-0,1555

-0,0008
-0,3433

-0,2271
0,4967

0,1906
-0,0845

-0,0884
-0,0314

0,2213
-0,2258

0,0019
1,0000

 BN
P

0,0597
0,0573

0,0186
-0,7389

0,0727
-0,0079

-0,0562
-0,0813

-0,0618
-0,0584

0,0045
0,0680

-0,0545
0,0185

-0,0306
1,0000

 STIBO
R

-0,0164
-0,0160

-0,0043
-0,0362

-0,0217
-0,0065

0,0192
0,0368

0,0137
-0,0211

-0,0039
0,0022

-0,0679
-0,0108

-0,0082
-0,0407

1,0000

Appendix - Korrelationsm
atris


