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I 

Sammanfattning 

Titel: Kapitalstruktur i kris – anpassning eller överlevnad? En studie om skuldsättning i 

de Large Cap-noterade svenska industriföretagen under åren 2006–2009  

Författare: Mohamed Hassan och Theo Odenryd 

Handledare: Øystein Fredriksen 

 

Bakgrund: Oberoende av konjunktur måste ett företag finansiera sin verksamhet med 

kapital. Kapitalstruktur är ett omdebatterat forskningsområde där det inte råder någon 

generell gångbar teori som är applicerbar för majoriteten av företag. Detta tillsammans 

med att kapitalstruktur i konjunkturvändningar är ett relativt outforskat område 

möjliggör ett intressant kunskapsbidrag. Att företag inom samma bransch visat på större 

likheter i kapitalstruktur aktualiserar en avgränsning till en specifik sektor. Hur 

påverkades Sveriges största exportsektor, industriföretagen, med deras relativt höga 

skuldsättning av den större konjunkturnedgången som rådde år 2006–2009?   

 

Syfte: Studien syftar till att analysera hanteringen av, samt vad som påverkade 

kapitalstrukturen utifrån skuldsättning i de svenska industriföretagen för 

konjunkturnedgången under åren 2006–2009. 

 

Genomförande: I syfte att analysera skuldsättning utifrån konjunkturnedgången 

användes en kvantitativ strategi med finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar från 

samtliga industriföretag som förklaringsvariabler. I syfte att göra studien mer 

verklighetsförankrad genomfördes intervjuer med åtta bolag om hanteringen och arbetet 

med kapitalstrukturen över tiden. Tidigare forskning inom kapitalstruktur, tillsammans 

med studiens empiri, har legat till grund för analys och jämförelse med 

konjunkturnedgången år 2006–2009. 

 

Resultat: De flesta sambanden vilka påverkade skuldsättningen under åren 2006–2009 

gäller oavsett konjunkturläge. Dock råder större inverkan av konjunkturnedgången vid 

analys av förklaringar till sambanden där lönsamhet, tillväxt och risk är bidragande 

orsaker. Industriföretagen gör ingen direkt anpassning av strukturen vid en 

konjunkturvändning då de anses kategoriseras som ”överlevare” utifrån verksamhet och 

flexibilitet i kapitalstruktursammansättning.  

 

Nyckelord: Industriföretag, kapitalstruktur, skuldsättning, konjunkturnedgång   



 
 

II 

Abstract 

Title: Capital Structure in crisis – adaption or survival? A study of the indebtedness in 

the Large Cap-listed Swedish industrial companies during the years 2006–2009 

Authors: Mohamed Hassan och Theo Odenryd 

Supervisor: Øystein Fredriksen 

 

Background: Regardless of the economy, a company must finance its operations with 

capital. Capital structure is a controversial area of research without any general 

applicable theory for the majority of companies. This, together with the relatively 

unexplored area of capital structure in economic turnarounds enables an interesting 

contribution to knowledge. The fact that companies within the same industry has proven 

greater similarities in capital structure raises a delimitation into a specific sector. How 

was Sweden’s largest export sector, industrial companies, affected by the major 

economic downturn that prevailed during the years 2006–2009, considering their 

relatively high leverage ratio?      

 

Purpose: The aim is to analyse the management of, and what affected the indebtedness 

in the Swedish industrial companies during the economic downturn the years 2006–

2009.  

 

Completion: In order to analyse the indebtedness during an economic downturn the 

study used a quantitative approach based on financial ratios and valuation multiples as 

explanatory variables. Interviews were conducted in order to make the study more 

reality-based regarding management of capital structure over time. Previous research in 

capital structure, together with the empirical results, has been the basis for analysis and 

comparisons to the economic downturn during 2006–2009.  

 

Results: Most correlations, which affected the indebtedness during 2006–2009, prevails 

regardless of the economic climate. However, there is a greater impact by the economic 

downturn when analysing the explanations of the correlations whereby profitability, 

growth and risk are seen as contributing factors. Furthermore, industrial companies 

make no direct adaption in structure at economic turnarounds since they are considered 

“survivors” in their strategy based on their business and flexibility in the composition of 

capital structure.   

 

Keywords: Industrial companies, capital structure, indebtedness, economic downturn 

  



 
 

III 

Förord 

Ett stort tack riktas till handledare Øystein Fredriksen för eminent stöd och engagemang 

genom hela uppsatsen. Vidare riktas ett tack till universitetsadjunkt Inger Asp för 

insiktsfull vägledning kring ekonometri samt statistisk bearbetning. Deltagande 

industriföretag och respondenter tackas för avsatt tid och engagemang vid intervjuer. 

Avslutningsvis vill författarna tacka ”finansuppsatsgänget”, den seminariegrupp som 

under hela uppsatsprocessen bidragit med konstruktiv kritik och givande träffar.  

 

 

Linköping den 25 maj 2015 

 

 

 

Mohamed Hassan             Theo Odenryd 
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1 Inledning 

Detta kapitel avser att ge läsaren en introduktion till uppsatsens bakgrund, 

problemformulering, syfte samt avgränsning.  

1.1 Bakgrund 

Under hösten 2008 drabbade den globala finanskrisen världens kreditmarknader där det 

blev allt svårare att låna kapital och framförallt dyrare genom en högre ränta och dåliga 

villkor (Appelgren et al. 2009). Ett företag måste oavsett konjunktur finansiera 

verksamheten, antingen med hjälp av eget- eller främmande kapital där kombinationen 

av dessa utgör företagets kapitalstruktur.  

Ämnet kapitalstruktur och det optimala förhållandet mellan skulder och eget kapital 

har varit ett omdebatterat forskningsområde från det att Modigliani och Miller 

publicerade artikeln The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment år 1958. Flertalet uppmärksammade artiklar och forskningsresultat har 

därefter presenterats i jakten på den optimala kapitalstrukturen, där resultaten och 

teorierna ofta motsäger varandra. Myers (2001) menar att det inte finns någon universell 

teori om hur ett företag ska finansieras och att det inte finns någon anledning att 

förvänta sig det heller.  

 

”There are several useful conditional theories, however. […] Yet even 40 years 

after the Modigliani and Miller research, our understanding of these firms’ 

financing choices is limited.” 

(Myers 2001, s. 81-82)   

 

Enligt Myers och Majluf (1984) sker införskaffandet av nytt kapital till 

verksamheten genom en så kallad Pecking Order-teori, där företag i första hand 

införskaffar kapital genom egna vinstmedel och därefter genom lånefinansiering och i 

sista hand genom nyemission.  

De teorier som har framställts genom åren är inte utformade för att verka som 

generellt gångbara teorier, de är istället situationsanpassade (Myers 2001). Harris och 

Ravivs (1991) menar att företag inom samma bransch har visat på större likheter i 

karaktärsdrag till kapitalstruktur än vad företag mellan branscher uppvisat. Vidare har 

tidigare forskning åskådliggjort att ett företags kapitalstruktur beror på faktorer som 

exempelvis skattesköldar, tillväxtmöjligheter, volatilitet och eventuella 

konkurskostnader (Ibid). Även andelen materiella tillgångar på balansräkningen har 

visats påverka kapitalstrukturen då bolag med stor andel tillgångar i större utsträckning 

är mer skuldsatta (Rajan & Zingales 1995). I motsats hävdar Titman och Wessels 
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(1988) att de inte fann stöd för att merparten av ovanstående faktorer påverkar ett 

företags skuldsättning. Således råder det oenigheter om vilka faktorer som påverkar 

skuldsättningsgraden, vilket stödjer tesen om att den ter sig vara situationsanpassad. 

Med dessa studier i beaktande är det därför intressant att undersöka en specifik och 

liknande grupp av företag och deras förhållande till kapitalstruktur.  

Ett område som är outforskat, relativt andra områden inom ämnet, är kapitalstruktur 

utifrån konjunkturvändningar. Ett allmänt vedertaget fenomen är att företag generellt 

sett investerar mer i verksamheten under konjunkturuppgång och gör nedskärningar av 

investeringar under konjunkturnedgång. I dagens företagsklimat råder en minusränta, 

vilket innebär att kostnaden för att låna kapital är generellt sett lägre än någonsin 

(Riksbanken 2015). En företagssektor som bör gynnas av rådande klimat är 

verksamheter vilka kräver stora och kostsamma investeringar. Med avseende på dagens 

ränteläge är företagssektorn industriföretag en intressant undersökningsgrupp, dels för 

att verksamheterna i regel kräver stora anläggningstillgångar men också då de utgör en 

betydande del av den svenska börsen (Nasdaq OMX Nordic).  

1.2 Problemdiskussion 

I Sverige bedrivs omfattande utrikeshandel där den svenska exporten utgjorde drygt 44 

% av BNP år 2013, vilket motsvarar en ökning med över 20 procentenheter sedan 1990 

(Statistiska centralbyrån 2014, hädanefter SCB). Av den totala varuexporten år 2013 

bestod 44,4 % av verkstadsvaror (Ibid). Detta gör Sverige till ett land som är beroende 

av sin omvärld med en liten öppen ekonomi och en välintegrerad finansmarknad (Öberg 

2009).  

Konsekvenserna av en välintegrerad finansmarknad gjorde sig påminda under 2008 

då bolånekrisen i USA bröt ut, vilket resulterade i ett globalt misstroende mellan banker 

och andra finansiella aktörer (SCB 2009). Finanskrisen kom snabbt att påverka hela den 

reala ekonomin, där Sverige är inkluderad (Ibid). De svenska kreditinstituten minskade 

företagens- och hushållens lånemöjligheter, vilket enligt media fick en direkt negativ 

effekt på tillverkningsindustrin då investeringsmöjligheterna begränsades (Ibid). Enligt 

SCB (2009), framgick att media gav bilden att små- och medelstora företag i Sverige 

inte hade tillgång till samma utsträckning av extern finansiering som större svenska 

företag. SCB menar att det kan ha funnits en form av undanträngningseffekt där större 

företag blivit prioriterade lån framför övriga företag, som en följd av den begränsade 

låneutgivningen hos kreditgivare på den svenska marknaden. Samtidigt ställer sig SCB 

(2009) kritisk till medias bild av begränsade krediter då den finansiella statistiken inte 

avspeglar detta scenario. Av statistiken framgår att utlåningen till företag från svenska 

banker legat stabilt och att utlåningen från utländska kreditgivare ökat under perioden 

2008-2009. Detta speglar en bild av att svenska företag inte drabbats av indragna 

krediter i samma utsträckning som den mediala bilden angivit (Ibid).  
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Tillgången till krediter påverkar indirekt ett företags möjligheter till en optimal 

kapitalstruktur. Ett centralt mål för företagsledning och aktieägare är att maximera 

värdet av företaget genom att välja en optimal kapitalstruktur (Brealey et al. 2012). 

Företagets ledning och ägare styr bland annat valet av struktur genom ett mål eller tak 

för finansiella nyckeltal. Även externa finansiella mått som värderingsmultiplar är 

viktiga att ta hänsyn till vid arbetet med kapitalstruktur. Detta då banker och olika 

investeringsgrupper, vilka tillför viktiga finansieringsmedel, använder både finansiella 

nyckeltal och värderingsmultiplar för att bedöma företagets framtidsutsikter och 

ekonomiska tillstånd. De finansiella nyckeltalen och värderingsmultiplarnas tillstånd 

påverkar med andra ord i hur stor utsträckning de olika investeringsgrupperna kommer 

tillföra finansieringsmedel till företagen. Då företagsledning och aktieägare vill 

maximera företagsvärdet och vara attraktiv för potentiella investerare är dessa variabler 

ett intressant undersökningsområde till kapitalstruktur.    

Korajczyk och Levy (2003) menar att finansiella beslut reflekterar det ekonomiska 

klimatet. Kapitalstruktur influeras således av det makroekonomiska läget vilket gör 

konjunkturens påverkan till ett intressant ämnesområde. Enligt Konjunkturinstitutet 

(2010) kan konjunktur mätas genom företagens och hushållens förtroende till den 

svenska ekonomin, sett till 2000-talet finns det år av starkare och svagare förtroende. 

Enligt Konjunkturinstitutet fanns det en positiv trend i avseende på förtroende mellan 

åren 2004-2006, där förtroendet var som starkast under helåret 2006. Det svagaste 

förtroendet till ekonomin var under år 2009, då ekonomin nådde sin botten (Ibid). Går 

det att dra slutsatser från hanteringen av kapitalstrukturen utifrån konjunkturnedgången 

mellan åren 2006-2009 i termer av finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar?  

Som tidigare nämnt är konjunkturvändningar ett relativt outforskat område, där 

merparten av tidigare forskning och studier inom kapitalstruktur är genomförda i USA 

med avgränsning till den amerikanska marknaden. Problematiken med ett outforskat 

område gör att det råder en kunskapslucka där tidigare studier inte behandlat 

konjunkturnedgångar eller krisperioder. Författarna till denna studie använder därför 

generella teorier och forskning inom kapitalstruktur till att skapa ett kunskapsbidrag 

inom området konjunkturvändningar. Med hänsyn till att tidigare forskning och teorier 

inom ämnet kapitalstruktur är motsägelsefulla och förefaller vara situationsberoende 

finner författarna det intressant att genomföra studien på svenska företag. En viktig 

företagssektor inom den svenska marknaden är industriföretag som år 2013 utgjorde 

44,4 % av den totala varuexporten (SCB 2014), vilket gör sektorn välexponerad mot 

omvärlden och lämplig som undersökningskategori för studien.  
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1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att analysera hanteringen av, samt vad som påverkade 

kapitalstrukturen utifrån skuldsättning i de börsnoterade svenska industriföretagen för 

konjunkturnedgången under åren 2006-2009. 

1.4 Forskningsfrågor 

 Hur ser sambanden ut mellan förklaringsvariablerna finansiella nyckeltal samt 

värderingsmultiplar och beroende variabeln skuldsättning under 

konjunkturnedgången mellan åren 2006-2009? 

Som tidigare nämnt råder det oenigheter i vad som påverkar skuldsättning 

och hur den i sin tur påverkar företaget. Då skuldsättningens påverkan i 

avseende på konjunkturen är ett outforskat område avser författarna att analysera 

skuldsättningens samband med finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar 

under konjunkturnedgången. Författarna kan därmed analysera skillnader mellan 

påverkan av skuldsättning för konjunkturnedgången respektive påverkan som 

gäller oavsett konjunkturläge utifrån tidigare forskning.  

 

 Hur arbetar industriföretagen med kapitalstrukturen och hur hanteras 

strukturen under en konjunkturvändning?   

Det finns relativt lite information om hur företag i industrisektorn hanterar 

och arbetar med kapitalstrukturen, speciellt om strukturen anpassas efter 

konjunkturen. Genom denna forskningsfråga avser författarna vidare att 

analysera konjunkturens betydelse för hanteringen av kapitalstrukturen samt för 

att urskilja vilka finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar som är viktigast i 

relation till kapitalstruktur. Forskningsfrågan syftar vidare till att verka som 

underlag till slutsatserna från sambanden i studiens kvantitativa del. 

1.5 Avgränsningar 

Författarna avgränsar studien till att omfatta en specifik företagssektor med utvalda 

företag från ett gemensamt land, Sverige. Detta för att öka trovärdigheten av studiens 

utfall då en bredare avgränsning med företag som exempelvis har ursprung i olika 

världsdelar ökar risken för skevhet i faktorer som varierande förutsättningar och 

exponering mot omvärlden. Denna studie avgränsas vidare till företag noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm Large Cap inom sektorn Industri. Författarna anser att 

inkludering av bolag noterade på andra börser i världen skulle försvåra arbetet på grund 

av skillnader i bland annat redovisningsprinciper och verksamhetsår. 

Studiens tidsperiod omfattar åren 2006-2009 vilket grundar sig i att författarna avser 

att de finansiella nyckeltalen och värderingsmultiplarna ska analyseras vid en 
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konjunkturnedgång. Författarna anser att avgränsningen i val av bolag och tidsperiod är 

lämplig utifrån begränsning i tid och resurser. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel tar upp de grundläggande teorierna inom området kapitalstruktur. 

Avsnittets första del utgör definitioner av studiens två viktigaste nyckelord, 

kapitalstruktur och konjunktur. Därefter presenterar författarna faktorer som påverkat 

skuldsättningen utifrån tidigare forskning. Vidare avser författarna att underlätta 

förståelsen för senare analys och slutsatser.  

2.1 Definitioner  

2.1.1 Kapitalstruktur 

Ett företag kan välja att finansiera sin verksamhet genom enbart eget kapital eller 

genom en kombination av eget kapital och skulder. Företagsledningens och aktieägarnas 

mål är att välja den struktur som maximerar företagets totala värde, där företagets 

kapitalstruktur definieras som förhållandet mellan eget kapital och räntebärande skulder 

(Brealey et al. 2012). Enligt Ross et al. (2005) motsvarar det totala värdet på företaget 

summan av eget kapital och lånat kapital. 

 

𝑉 = 𝐸𝐾 + 𝑆 

 

V = Företagets totala värde 

EK = Summan av eget kapital 

S = Summan av lånat kapital 

 

Soliditet och skuldsättningsgrad är två mått på kapitalstruktur (Eriksson & Johansson 

2010), vilka uttrycks enligt nedan.  

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
   

 

𝑆𝑜𝑙𝑖𝑑𝑖𝑡𝑒𝑡 =
𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
  

 

Båda uttrycker egentligen samma sak, men med olika utgångsfokus. I denna studie 

ämnar författarna att tillämpa skuldsättningsperspektivet. Skuldsättningsgraden (2) 

utrycker förhållandet mellan skulder och eget kapital medan soliditeten (3) uttrycker hur 

stor del av det totala kapitalet som utgörs av eget kapital. Soliditet är ett mått på den 

långsiktiga betalningsförmågan hos ett företag, vilket gör att en hög soliditet kan 

innebära stabilitet och betalningsförmåga under kortare perioder av nedsatt ekonomisk 

effektivitet (Ibid).  

(2) 

(3) 

(1) 
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2.1.2 Konjunktur 

Konjunkturen kan bestämmas utifrån nivån på den ekonomiska aktiviteten i förhållande 

till en jämviktsnivå (Konjunkturinstitutet 2005). Med ekonomisk aktivitet avses det 

ekonomiska tillståndet i en ekonomi, vilket baseras på variabler som inflation, 

sysselsättning och tillväxt (Ibid). Variablerna jämförs med en jämviktsnivå, vilket 

motsvarar en potentiell BNP-nivå, definierat som den BNP-nivå en ekonomi uppnår vid 

fullt utnyttjande av produktionsfaktorerna arbetskraft och kapital med en stabil inflation 

(Ibid). Skillnaden mellan den faktiska- och den potentiella tillväxtnivån indikerar om 

ekonomin befinner sig i låg- eller högkonjunktur. Skillnader illustreras med hjälp av 

konjunkturcykler som visar variationen av den faktiska BNP-nivån kring jämviktsnivån 

(Ibid). Med utgångspunkt från figur 2:1 definieras en konjunkturcykel som tidsperioden 

mellan två konjunkturtoppar eller två konjunkturbottnar, där en cykel vanligtvis varar 

mellan tre till åtta år (Konjunkturinstitutet 2005). En ekonomi befinner sig i 

högkonjunktur när den faktiska tillväxtnivån överstiger den potentiella tillväxtnivån, 

alltså när produktionsfaktorerna utnyttjas till fullo vilket bidrar till en ökad investerings- 

och sysselsättningsnivå (Ibid). Det motsatta sker i lågkonjunktur där den faktiska 

tillväxtnivån understiger den potentiella nivån, vilket innebär att efterfrågan på varor 

och tjänster understiger produktionsnivån (Ibid).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2:1 Illustration av konjunkturen. Källa: Konjunkturinstitutet 2005. 
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2.2 Faktorer som påverkar kapitalstrukturen 

Nedan presenteras elva områden där författarna valt att belysa faktorer från tidigare 

studier inom området kapitalstruktur. Samtliga faktorer från tidigare studier är generella 

påverkansfaktorer inom kapitalstruktur, således är de inte anpassade efter en krisperiod 

eller en konjunkturnedgång.  

2.2.1 Företagsvärdet och lönsamhet 

Modigliani och Miller presenterade år 1958 sin teori om att finansieringsbeslut, valet 

mellan skulder och eget kapital, inte har någon inverkan på företagsvärdet givet en 

perfekt marknad där skatter, transaktions- och konkurskostnader inte har någon effekt. 

Modigliani och Millers teori från 1958 grundar sig i tre olika propositioner, vilka är 

allmänt accepterade bland forskare inom kapitalstrukturområdet. Det är dock antagandet 

om en perfekt marknad som enligt Myers (2001) blivit ett omdiskuterat ämne. År 1963 

presenterade Modigliani och Miller en reviderad version av deras tidigare publicerade 

artikel där de inkluderade skatter då skattesköldseffekten som uppkommer vid 

lånefinansiering är något påtagligare än vad de tidigare ansett (Modigliani & Miller 

1963). Skattesköldseffekten innebär att ett bolag som är belånat kan dra av sina 

räntekostnader på skatten vilket resulterar i en lägre skattekostnad (Myers 2001). 

Inkluderingen av skattesköldseffekten i den ursprungliga modellen från år 1958 innebar 

en revidering av Proposition I, som syftade till att den genomsnittliga kapitalkostnaden i 

ett bolag är helt oberoende av kapitalstrukturen och då inte har någon effekt på 

företagsvärdet (Modigliani & Miller 1958). I den reviderade versionen menade 

Modigliani och Miller att den genomsnittliga kapitalkostnaden minskar till följd av 

skattesköldseffekten och påverkar företagsvärdet positivt. Sambandet presenteras nedan 

enligt följande formel. 

 

𝑅𝑇 =  𝑅𝐸

𝐸𝐾

(𝑆 + 𝐸𝐾)
+  𝑅𝑆(1 − 𝑡)

𝑆

(𝑆 + 𝐸𝐾)
 

 

RT = Räntabilitet på totalt kapital 

RE = Räntabilitet på eget kapital 

EK = Eget kapital 

S = Räntebärande skulder 

RS = Låneränta 

t = Skattesats 

 

Med utgångspunkt från Proposition I härledde Modigliani och Miller (1963) 

ytterligare ett samband, kallad Proposition II, där de fann att den förväntade 

(4) 



 
 

10 

avkastningen på eget kapital har ett linjärt samband med skuldsättningsgraden. I takt 

med en ökad skuldsättningsgrad växer skattesköldseffekten på grund av ökade 

avdragsgilla räntekostnader vilket leder till en ökning av räntabilitet på eget kapital. En 

ökad skuldsättning ökar samtidigt risken inom bolaget vilket resulterar i att aktieägarna 

kräver en högre avkastning. Sambandet uttrycks genom nedanstående formel.  

  

𝑅𝐸 =  𝑅𝑇 + (1 − 𝑡)(𝑅𝑇 −  𝑅𝑆)
𝑆

𝐸𝐾
 

 

RE = Räntabilitet på eget kapital 

RT = Räntabilitet på totalt kapital 

t = Skattesats 

RS = Låneränta 

S = Räntebärande skulder 

EK = Eget kapital 

 

Modigliani och Millers (1963) samband ovan uttrycker teoretiskt att det är 

fördelaktigt för ett bolag att finansiera verksamheten genom lånat kapital. Enligt Frank 

och Goyal (2009) står lönsamma bolag inför lägre kostnader för finansiell oro1 och 

finner det därför mer värdefullt att finansiera verksamheten genom lånat kapital utifrån 

ett skattesköldsperspektiv. Myers (1984) menade att ett bolags lönsamhet, och därmed 

balanserade vinstmedel, borde vara en viktig faktor vid valet av kapitalstruktur. Enligt 

Pecking Order-teorin, som menar att bolag föredrar att anskaffa kapital i första hand 

från interna medel därefter genom lånefinansiering och i sista hand genom nyemission, 

borde lönsamma bolag vara mindre belånade (Myers 1984). I enlighet med detta fann 

Rajan och Zingales (1995) samt Chen och Hammes (2004) att skuldsättningsgraden är 

negativt korrelerad med lönsamhet, då de företag som har högre lönsamhet har en lägre 

skuldsättningsgrad. Bexell och Johansson (2013) studerade detta samband, dock ur ett 

soliditetsperspektiv, i svenska bolag under 2002-2011 och fann ett positivt samband 

mellan lönsamhet och soliditet. Resultatet från deras studie går emot Modigliani och 

Millers (1963) samt Frank och Goyals (2009) studier som menar att företag bör utnyttja 

eget kapital framför skulder till finansiering. Bexell och Johansson (2013) poängterade 

också att kapitalstruktur inte är den enda faktorn som påverkar lönsamheten utan att det 

finns andra inverkande variabler som tillväxt och företagsstorlek.  

Modigliani och Millers samband från år 1963 baserades på antagandet om en perfekt 

marknad, men i verkligheten är marknaden imperfekt där skatter, transaktions- och 

konkurskostnader har en inverkan på kapitalstrukturen. Modigliani och Millers samband 

                                                        
1 Översättning Financial distress 

(5) 
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har i många studier kritiserats och motbevisats, vilket resulterat i teorier som mer 

verklighetstroget förklarar valet av kapitalstruktur.  

2.2.2 Konkurskostnader  

Modigliani och Miller (1958) hävdade att valet av kapitalstruktur inte påverkar 

företagsvärdet i en perfekt marknad, vilket fått stöd av bland annat Stiglitz (1969) och 

Hirshleifer (1996). För att omfatta de faktorer vilka Modigliani och Miller bortsåg från 

framställde Robichek och Myers (1966) en studie med antagandet att marknader inte är 

perfekta, vilket kom att belysa effekterna av en hög skuldsättningsgrad. De kom bland 

annat fram till att en ökad skuldsättningsgrad ökar risken för höga konkurskostnader. 

Definitionen av konkurs är enligt Higgins och Schall (1975) en situation där ett 

företags ägarskap överlåts till dess borgenärer, vilket inträffar om företaget är 

oförmögen eller har en ovilja att uppfylla ställda förpliktelser gentemot borgenärerna. 

Vid en konkurs uppstår en transaktionskostnad i och med ägaröverlåtelsen, där det finns 

direkta- och indirekta transaktionskostnader (Higgings & Schall 1975). De direkta 

kostnaderna utgörs av juridiska- och redovisningskostnader direkt hänförbara till 

konkursen medan de indirekta utgörs av eventuella driftstopp i verksamheten i och med 

överföringen av äganderätten som exempelvis minskad försäljning eller ökade 

produktionskostnader (Ibid). I likhet med Higgins och Schall menar Asgharian (1997) 

att det finns direkta- och indirekta kostnader associerade med en konkurs men gör 

tillägget att de indirekta kostnaderna också beror på företagets grad av finansiella oro. 

Asgharian (1997) menar att kunder och leverantörer känner en ovilja att ingå i affärer 

med ett företag som har en hög grad av finansiell oro, vilket påverkar företagets 

försäljning. Vidare menar Berger et al. (1995) att det finns en skillnad mellan 

ekonomisk- och finansiell oro. Den förstnämnda kategorin utgör lika stor kostnad vid 

konkurs oavsett om det gäller ett skuldsatt företag eller ett företag finansierat med 

enbart eget kapital (Ibid). Vidare är finansiell oro enbart hänförbart till skuldsatta 

företag vilket gör konkurskostnaden högre för denna kategori (Ibid).  

Det finns för- och nackdelar med skuldsättning där företag balanserar 

skattesköldseffekter mot konkurskostnader och tillhörande ekonomisk- och finansiell 

oro för att uppnå en optimal skuldsättningsgrad för verksamheten (Krauss & 

Litzenberger 1973). Detta antagande gjorde att de tog fram Trade-Off teorin, som 

innebär att företag byter skulder mot eget kapital eller vice versa tills dess att 

företagsvärdet maximeras. I figur 2:2 illustreras att den observerade 

skuldsättningsgraden hos ett företag är den optimala graden av skuldsättning, vilket 

innebär att ett företag alltid optimerar skuldsättningen. Dock har senare forskning visat 

på brister i antagandet om att den observerade skuldsättningen alltid är den optimala, 

vilket förklaras nedan.  
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Figur 2:2 Egen illustration av Myers (1984) Trade-Off teori där optimum av 

skuldsättning är den punkt där marginalvärdet av fördelen med de avdragsgilla räntorna 

tas ut av den ökade kostnaden vid en konkurs, vilket maximerar företagsvärdet. 

 

Myers (2001) menar att skuldsättningsgraden kan variera mellan företag, branscher 

och även inom branscher, vilket han i en tidigare studie förklarar genom att det finns 

justeringskostnader i optimering av kapitalstruktur vilka måste tas i beaktande för att 

teorin ska gälla i verkligheten (Myers 1984). Vidare menar Myers (1984) att 

justeringskostnaderna innebär att det är kostsamt eller omöjligt för ett företag att 

omedelbart ändra sin skuldsättningsgrad till ett optimalt läge, vilket gör att företag inte 

alltid innehar en optimal skuldsättningsgrad. Myers påpekar dock att 

justeringskostnaden inte har visat sig vara någon första prioritering kring 

företagsledningens val av kapitalstruktur, men att inte nämna justeringskostnaden som 

en faktor i valet av kapitalstruktur vore en undanflykt i ämnet. Detta stärks av Ju et al. 

(2005) där det framgår att kostnaden för måttliga avvikelser från optimal kapitalstruktur 

är relativt liten, vilket innebär att företagen justerar sin kapitalstruktur mer sällan. 

Vidare konstateras att de viktigaste faktorerna som påverkar ett företags kapitalstruktur 

är skattesköldseffekten och konkurskostnader (Ibid). I en studie med företag från 

Storbritannien, Tyskland och Frankrike kom Dang (2013) fram till starka bevis för 

Trade-Off teorin. I motsats till Myers (1984) och Ju et al. (2005) framgår i studien att 

företag snabbt anpassar och justerar kapitalstrukturen till en optimal nivå utifrån 

skattesköldar och konkurskostnader (Dang 2013).  
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2.2.3 Företagsstorlek 

Enligt Titman och Wessels (1988) har många forskare funnit att skuldsättningen i ett 

företag kan vara relaterat till företagets storlek. Med utgångspunkt från detta gjorde 

Rajan och Zingales (1995) en studie om vad som påverkar valet av kapitalstruktur. 

Studien utgick från icke-finansiella bolag i USA vilka jämfördes med bolag från G7-

länderna2 varpå de bland annat fann ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

företagsstorlek i alla marknader med undantag av Tyskland. Även Harris och Raviv 

(1991) fann i deras studie ett positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

företagsstorlek vilket betyder att skuldsättningen ökar med företagsstorleken. Rajan och 

Zingales (1995) fann att relativt stora företag tenderade att vara mer diversifierade och 

därför inneha mindre risk att gå i konkurs, vilket kan förklara det positiva sambandet. I 

en studie där Rajan och Zingales (1995) definierar företagsstorlek som den naturliga 

logaritmen av nettoomsättningen fann de ett närliggande negativt samband med 

sannolikheten att gå i konkurs. Detta betyder att storlek har en positiv påverkan på 

skuldsättningen (Ibid). Trots detta finns det motsättande teorier som hävdar att mindre 

företag borde vara mer skuldsatta än större företag på grund av att kostnaden för att 

emittera eget kapital är större för mindre bolag, vilka då föredrar att finansiera 

verksamheten främst genom banklån (Titman & Wessels 1988).  

2.2.4 Risk 

Ett företags finansiella risk kan mätas genom skuldsättningsgraden (Johansson & 

Runsten 2005). Generellt sett kan risk delas in i två kategorier 1) operativ risk vilket 

utgörs av förändringar i företagets EBIT-marginal samt 2) finansiell risk vilket speglar 

aktieägarnas risk i termer av skuldsättning (Brealey et al. 2012). En ökad 

skuldsättningsgrad genererar en minskad andel eget kapital vilket gör att den operativa 

risken, som förblir densamma oavsett skuldsättning, får en mindre absorberingsandel 

över det minskade egna kapitalet (Brealey et al. 2012). Allt annat lika så genererar en 

ökad skuldsättningsgrad en ökad risk till det egna kapitalet, vilket i sin tur betyder att 

risken per aktie ökar, vilket är detsamma som ökad risk för aktieägarna (Ibid). Ett 

företags totala risk är den operativa risken adderat med den finansiella risken (Ibid). 

Nedan illustreras ett företags totala risk, uttryckt genom formeln för Re.    

 

𝑅𝐸 =  𝑅𝑇 + (𝑅𝑇 − 𝑅𝑆)
𝑆

𝐸𝐾
 

 

RE = Räntabilitet på eget kapital 

RT = Räntabilitet på totalt kapital 

                                                        
2 Group of seven = Frankrike, Italien, Japan, Kanada, Storbritannien, Tyskland och USA 

(6) 
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RS = Skuldränta 

S = Skulder 

EK = Eget kapital 

 

Valet av kapitalstruktur speglar ett företags riskattityd. Då operativ risk inte påverkas 

av skuldsättningen innebär det att ett företag med en hög operativ risk måste agera mer 

försiktigt vid sammansättning av kapitalstruktur då den genomsnittliga risknivån ökar 

(Keul & Drumea 2009). Därmed kan ett företag som har en lägre operativ risk bära en 

högre skuldsättningsgrad till en lägre genomsnittlig risknivå (Ibid). Den operativa 

risken utgörs av företagens kassaflöden, det vill säga EBIT-marginal, där volatila 

intäkter och kostnader medför en högre operativ risk. 

Enligt Leland (1998) styr aktieägarna företagets val av kapitalstruktur och riskaptit 

till investeringar vilket gör att skattesköldsfördelarna prioriteras före eventuella 

agentkostnader. Givet att ökade skattesköldseffekter erhålls genom en ökad 

skuldsättning medför detta att företag föredrar en strategi med en högre genomsnittlig 

finansiell risk (Ibid). Bergqvist et al. (2004) undersökte den finansiella risken bland 

svenska företag mellan åren 1993-2002 och konstaterade utifrån tidigare studiers 

resultat att riskmedvetenheten bland företagen ökat efter bankkrisen i början av 1990-

talet. I studien framgår vidare att de fann ett signifikant negativt samband mellan 

finansiell risk och skuldsättningsgrad bland företag verksamma inom industribranschen 

där skuldsättningsgraden minskat under den observerade tidsperioden (Ibid).  

2.2.5 Marknadens värdering av eget kapital 

Graham och Harvey (2001) fann i sin studie, där de frågade 392 finanschefer om 

faktorer som påverkade valet av kapitalstruktur, att företagsledningen anpassade sig till 

aktiemarknaden i flera aspekter genom att bland annat skuldsätta företaget när 

låneräntor uppfattades som särskilt låga. I studien framgår också att två tredjedelar av 

de tillfrågade finanscheferna ansåg att marknadens värdering var en mycket viktig 

aspekt vid emitterande och återköp av aktier.  

 

”The amount by which our stock is undervalued or overvalued was an important 

or very important consideration […] if our stock price has recently risen, the 

price at which we can sell is ’high’.” 

                      (Graham & Harvey 2001, s. 216)  

 

Baker och Wurgler (2002) genomförde en studie utifrån det egna kapitalet och 

marknadens värdering i avseende på kapitalstruktur, vilket blev grunden till Market 

Timing-teorin. Utgångspunkten till teorin var att företagsledningen anpassade 

emittering och återköp av aktier efter marknadens värdering. De fann att företag vid en 
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hög marknadsvärdering relativt bokfört värde tenderade att emittera aktier framför 

skulder och att företag överlag är framgångsrika i anpassandet av emittering och återköp 

av aktier (Ibid). De fann vidare att företag med hög skuldsättningsgrad tenderade att 

emittera eget kapital vid låg marknadsvärdering och att kapitalstrukturen är det 

kumulativa resultatet av tidigare försök att anpassa sig till aktiemarknaden (Ibid). 

Mahajan och Tartaroglu (2008) undersökte Market Timing-teorins applicering mellan 

åren 1993-2005 bland tillverkande företag i de större industriländerna (G7) och fann att 

skuldsättningen har en negativ relation till historisk market-to-book ratio för samtliga 

G7-länder. De fann vidare att resultatet av studien snarare var i linje med Trade-Off 

teorin än Market Timing-teorin (Ibid).   

2.2.6 Tillväxt 

Gupta (1969) ansåg att tillverkningsindustrin var en viktig del av den amerikanska 

ekonomin och att det var en outforskad sektor inom området kapitalstruktur. Gupta 

studerade sambandet mellan industri, företagsstorlek och tillväxt med avseende på 

kapitalstruktur inom tillverkande företag i USA mellan åren 1961-1962 och fann ett 

positivt samband mellan skuldsättningsgrad och tillväxt. Gupta menade att företag med 

en hög tillväxt innehar en högre skuldsättning för att möjliggöra flexibilitet vid framtida 

investeringsmöjligheter, då lånat kapital är mer lättillgängligt i förhållande till eget 

kapital. Dock gäller detta samband i större utsträckning för mindre bolag och får en mer 

begränsad effekt på större bolag (Ibid). Detta kan förklaras av att mindre bolag generellt 

har större tillväxtmöjligheter och att eget kapital är mindre tillgängligt i jämförelse med 

större bolag. I motsats fann Lang et al. (1996) en negativ relation mellan skuldsättning 

och tillväxt bland industriföretag mellan åren 1970-1989. Vidare menar de att studiens 

resultat gäller oavsett företagsstorlek eller hur tillväxt och skuldsättning definieras 

(Ibid). De menar att motsättningen till tidigare studier (exempelvis Gupta 1969), 

kommer från att företagsledningen väljer en låg skuldsättningsgrad då de annars riskerar 

att förlora möjligheten att genomföra framtida investeringar om de måste söka 

utestående finansiering. 

Vidare diskuterar Lang et al. (1996) aktiemarknadens syn på tillväxtmöjligheter och 

skuldsättningsgrad, där aktiemarknaden generellt har en negativ syn på ökad 

skuldsättning i ett företag. Framtida tillväxtmöjligheter innebär oftast ökad 

skuldsättning i form av investeringar. Dock poängterar Lang et al. (1996) att 

tillväxtmöjligheter som registreras av aktiemarknaden innebär en mindre negativ 

inställning till den ökade skuldsättningen. Med detta menar de att en ökad skuldsättning 

i form av tillväxtmöjligheter som enbart registreras av företaget mottages mer negativt. 

Utifrån detta resonemang kom de fram till att företag med högt Tobins Q-värde 

påverkas mindre av skuldsättning utifrån tillväxtmöjligheter på grund av att vinsten 

genererat av ytterligare investeringar överstiger kostnaden för företagets tillgångar. 
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Vidare fann de variation mellan branscher i det negativa sambandet mellan tillväxt och 

skuldsättningsgrad där branscher med ett genomsnittligt lågt Tobins Q-värde hade ett 

starkare negativt samband och därmed en högre kapitalkostnad. Formeln för Tobins Q 

presenteras nedan. 

 

𝑇𝑜𝑏𝑖𝑛𝑠 𝑄 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

2.2.7 Asymmetrisk information 

Asymmetrisk information kan enligt Myers och Majluf (1984) förklara flera aspekter av 

ett företags finansieringsbeteende och således valet av kapitalstruktur. Asymmetrisk 

information innebär att företagsledningen har ett informationsövertag mot investerare 

och marknaden gällande bolagets värde, framtidsutsikter och risk (Myers & Majluf 

1984). Bexell och Johansson (2013) menar att en ökad företagsstorlek ger en lägre 

informationssymmetri mellan bolagets ledning och kreditgivare då finansiell 

information oftast är publikt i större bolag. Den ökade insynen och därmed det 

minskade informationsgapet mellan parterna ger ökad möjlighet för finansiering genom 

kreditmarknaden. 

En teori som utgår från antagandet om asymmetrisk information är Pecking Order-

teorin som avser att förklara ett företags finansieringsbeteende där bolag prioriterar 

intern finansiering framför extern finansiering (Ibid). De menar att bolag i första hand 

borde använda internt genererat kapital såsom balanserade vinstmedel och bundna 

reserver framför skulder på grund av att det råder en informationsasymmetri. Genom att 

sträva efter att generera och nyttja intern finansiering undviker företaget att gå miste om 

oförutsedda lönsamma investeringsmöjligheter samt undviker att tvingas utöka 

aktiekapitalet vid en eventuell låg marknadsvärdering (Myers 1984). Bexell och 

Johansson (2013) fann ett positivt samband mellan lönsamhet och soliditet. Om bolaget 

är lönsamt och generar interna medel leder det till att bolaget har ett mindre behov att 

använda externt kapital, skulle dock lönsamheten sjunka ökar behovet av extern 

finansiering (Ibid). Enligt preferensordningen från Pecking Order-teorin är 

skuldfinansiering att föredra av de alternativ som extern finansiering omfattar (Myers 

1984). Denna form av finansiering är den som medför lägst risk jämfört med emittering 

av eget kapital (Ibid). Teorin menar vidare att företaget bör använda skulder när 

marknaden undervärderar bolaget och emittera eget kapital när investerare övervärderar 

bolaget (Myers 1984). Samtidigt, om investerare vet att bolaget emitterar eget kapital då 

det är övervärderat finns det risk för att de kommer vägra att köpa nya aktier såvida inte 

bolaget redan har nått sitt skuldtak (Ibid). Myers (1984) menar att det emitterade 

värdepappret då blir undervärderat av marknaden och på grund av detta tvingar 

aktieägare bolag att följa preferensordningen vid finansiering. Det finns även 

(7) 
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motsägande teorier som hävdar att preferensordningen inte gäller. Exempelvis menar 

Elsas et al. (2013) att bolag i första hand föredrar internt genererat kapital sedan 

nyemission och i sista hand skulder.  

2.2.8 Materiella tillgångar 

Enligt Titman och Wessels (1998) argumenterar majoriteten av teorier inom 

kapitalstrukturområdet att ett bolags olika slags tillgångar på något sätt påverkar valet 

av kapitalstruktur. Andelen materiella tillgångar på balansräkningen har Rajan och 

Zingales (1995) funnit vara korrelerat med skuldsättningsgraden i ett bolag. De menar 

att de materiella tillgångarna kan användas som säkerhet vid finansiering genom lån då 

det minskar risken för långivarna och skiftar över den till låntagarna. Följaktligen, ju 

större andel materiella tillgångar på balansräkningen desto mer villiga borde 

kreditgivare vara att bevilja lån vilket bör innebära högre skuldsättning i bolag med 

relativt hög andel materiella tillgångar (Ibid). Chen och Hammes (2004) undersökte 

faktorer som påverkar valet av kapitalstruktur i sju OECD3 länder, däribland Sverige. 

De kom fram till att andelen anläggningstillgångar har en starkare positiv påverkan på 

skuldsättningsgraden i de nordiska marknaderna på grund av striktare låneregler med 

avseende på krav på säkerhet. Titman och Wessel (1988) fann inget samband mellan 

skuldsättning och tillgångar. De hävdar att om skulderna kan bli säkrade blir låntagaren 

begränsad till att använda kapitalet till en specifik investering eller projekt. Vid lån som 

inte kan säkras till en specifik investering eller projekt kan kreditgivare kräva 

lånevillkor som inte är till fördel för företaget, vilket i sin tur kan leda till att bolag 

finansierar verksamheten genom eget kapital istället för skuldfinansiering (Ibid). 

2.2.9 Utdelningar 

Asgharian fann i sin studie från år 1997 en positiv korrelation mellan utdelning och 

skuldsättningsgrad. Han menar att utdelningar leder till en minskad andel balanserade 

vinstmedel, det vill säga en minskning av andelen eget kapital. Detta innebär en högre 

skuldsättningsgrad och försämrade möjligheter att finansiera företaget genom interna 

medel i framtiden (Ibid). Utdelningens påverkan på skuldsättningsgraden studerades 

även av Frank och Goyal (2009) där de i motsats till Asgharian fann att bolag som 

genomför utdelningar har lägre skuldsättningsgrad.  

2.2.10 Kreditbetyg 

Graham och Harvey (2001) fann att kreditbetyget är en faktor som företag tar hänsyn 

till vid beslutande av skuldsättningsgrad. Närmare bestämt är kreditbetyget den näst 

viktigaste faktor man tar hänsyn till vid val av kapitalstruktur enligt studiens 392 
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tillfrågade finanschefer (Ibid). Studien fann även att kreditbetyget rankas högre än 

faktorer som exempelvis skattefördelar och konkurskostnader, något som inte diskuteras 

i tidigare kapitalstrukturteorier. Kisgen (2006) menar att anledningen till att 

kreditbetyget rankas högt hos företagsledningar beror bland annat på att nivån av 

kreditbetyget påverkar vilka investeringsgrupper som har möjlighet att investera i 

bolagets emitterade skuldpapper. Detta kan tolkas som att kreditbetygets nivå speglar 

risken i företaget och dess skuldpapper, något som exempelvis banker och 

institutionella investerare förhåller sig till vid ett investeringstillfälle. Därtill ger 

kreditbetyget information till investerare om bolagets finansiella tillstånd och kvalitet 

(Ibid). Kisgen (2006) undersökte om bolag som är nära att bli nedgraderade eller 

uppgraderade i kreditbetyg emitterar mer eller mindre obligationer relativt eget kapital. 

Han fann att bolag med möjligheten till ett nytt kreditbetyg, det vill säga bli upp- eller 

nedgraderade, emitterade mindre skulder relativt eget kapital i procent av totala 

tillgångar. Resultatet som var både ekonomiskt- och statistiskt signifikant visar att 

fördelarna med en uppgradering och kostnaderna med en nedgradering av kreditbetyget 

direkt påverkar företagsledningens beslut om kapitalstruktur.  

2.2.11 Makroekonomiska faktorer 

Korajczyk och Levy (2003) undersökte makroekonomins påverkan på 

skuldsättningsgraden hos företag mellan 1984-1998. De fann att finansiellt flexibla 

företag ökar skuldsättningsgraden under makroekonomisk nedgång och att företag som 

är finansiellt begränsade inte har möjlighet att anpassa sig efter de makroekonomiska 

förhållandena i lika stor utsträckning. Enligt Korajczyk och Levy (2003) definieras ett 

företag som finansiellt begränsat om företaget inte har tillräckligt med interna medel för 

att ta del av investeringsmöjligheter. Utfallet stödjer Market Timing-teorin att 

företagsledningar vars företag som är finansiellt flexibla föredrar skuldemittering när 

aktiemarknaden är lågt värderad eller vid tider av lägre företagsvinst. Resultatet fastslår 

att företagsledningen till företag som är finansiellt begränsade inte kan utnyttja 

möjligheten till att anpassa sig efter marknaden och de makroekonomiska förhållandena 

vid finansiering av verksamheten (Korajczyk & Levy 2003). Frank och Goyal (2009) 

undersökte i sin studie inflationens påverkan på skuldsättningsgraden och fann en 

positiv relation där högre inflation innebär högre skuldsättning. Dock poängterar de att 

sambandet varierade beroende på om de utgick från bokfört- eller marknadsvärde av 

skuldsättning, där det förstnämnda inte hade något samband med skuldsättningsgraden. 

Variationen förklarar de genom att marknadsvärdet och inflation är prognostiserade 

värden medan bokfört värde är återblickande (Frank & Goyal 2009). 
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2.3 Sammanfattning av teoretisk referensram 

Tabell 2:1 är en sammanfattning av referensramens teorier.  

 

Tabell 2:1 Sammanfattning av kapitalstruktur, teori 

Teori Slutsats 
 

Modigliani & Miller (1963) 

 

Positivt samband mellan skuldsättning och skattefördelar samt ett positivt 

samband mellan skuldsättning och 𝑅𝐸.  

 

Trade-Off teorin 

 

Skuldsättning sker genom en avvägning mellan skattefördelar och kostnader 

associerade med konkurs och finansiell oro. 

 

Pecking Order-teorin Asymmetrisk information medför en finansieringshierarki vid val av 

finansieringsform för företag. 

 

Market Timing-teorin Marknadens värdering påverkar finansieringen av eget kapital. 

 

Tabell 2:2 är en sammanfattning där författarna valt att uppmärksamma samband 

som funnits i tidigare studier på den svenska marknaden, vilka har tagits upp i 

referensramen.  

 

Tabell 2:2 Sammanfattning av kapitalstruktur, faktorer på den svenska marknaden 

Faktor & Författare Samband 

 

Lönsamhet   

Chen & Hammes (2004) 

Bexell & Johansson (2013) 

 

Negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad.  

Positivt samband mellan lönsamhet och soliditet. 

 

  Konkurskostnader, finansiell oro och risk   

Asgharian (1997) 

Bergqvist et al. (2004) 

 

 

Negativt samband mellan finansiell oro och skuldsättningsgrad. 

Negativt samband mellan finansiell risk och skuldsättningsgrad för svenska 

industriföretag. 

 

Företagsstorlek   

Bexell & Johansson (2013) 

 

Negativt samband mellan företagsstorlek och informationsasymmetri. 

 

Materiella tillgångar   

Chen & Hammes (2004) 

 

Positivt samband mellan materiella tillgångar och skuldsättningsgrad. 

 

Utdelningar   

Asgharian (1997) Positivt samband mellan utdelningar och skuldsättningsgrad.  
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Tabell 2:3 är en sammanfattning av faktorer och empiriska studier som behandlats i 

referensramen och dess samband med kapitalstruktur.  

 

Tabell 2:3 Sammanfattning av kapitalstruktur, faktorer 

Faktor & Författare Samband 
 

Lönsamhet   

Myers (1984), Rajan & Zingales 

(1995), Chen & Hammes (2004) 

Negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

 

 

Frank & Goyal (2009) Positivt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

Bexell & Johansson (2013) Positivt samband mellan lönsamhet och soliditet. 

 

Konkurskostnader, finansiell oro och risk 

Robichek & Myers (1966) Negativt samband mellan konkurskostnader och skuldsättningsgrad. 

Berger et al. (1995), Asgharian (1997) Negativt samband mellan finansiell oro och skuldsättningsgrad. 

Bergqvist et al. (2004) Negativt samband mellan finansiell risk och skuldsättningsgrad för svenska 

industriföretag.  

Keul & Drumea (2009) Negativt samband mellan operativ risk och skuldsättningsgrad. 

Brealey et al. (2012) Negativt samband mellan risk och skuldsättningsgrad. 

 

Företagsstorlek   

Titman & Wessels (1988) Negativt samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad.  

Harris & Raviv (1991) Positivt samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad. 

Rajan & Zingales (1995) Positivt samband mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad för alla länder 

inom G7 med undantag för Tyskland. 

Bexell & Johansson (2013) Negativt samband mellan företagsstorlek och informationsasymmetri.  

 

Marknadens värdering   

Graham & Harvey (2001), Baker & 

Wurgler (2002) 

Negativt samband mellan marknadsvärdering och skuldsättningsgrad. 

Mahajan & Tartaroglu (2008) Negativt samband mellan historisk market-to-book ratio och 

skuldsättningsgrad för samtliga G7-länder, dock inget stöd för Market 

Timing-teorin.  

 

Tillväxt   

Gupta (1969) Positivt samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad för ökad flexibilitet 

till framtida investeringsmöjligheter.  

Lang et al. (1996) Negativt samband mellan tillväxt och skuldsättningsgrad bland 

industriföretag för ökad möjlighet till beviljade lån för framtida 

investeringsmöjligheter. 

 

Materiella tillgångar   

Titman & Wessels (1988) 

Rajan & Zingales (1995), Chen & 

Hammes (2004) 

Inget samband mellan materiella tillgångar och skuldsättningsgrad.  

Positivt samband mellan materiella tillgångar och skuldsättningsgrad. 

 

 

Utdelningar 

 

 

Asgharian (1997) Positivt samband mellan utdelningar och skuldsättningsgrad.  

Frank & Goyal (2009) Negativt samband mellan utdelningar och skuldsättningsgrad. 

 

Makroekonomi   

Korajczyk & Levy (2003) Positivt samband mellan makroekonomisk nedgång och skuldsättning för 

finansiellt flexibla företag och tvärtom för finansiellt begränsade företag. 

Frank & Goyal (2009) Positivt samband mellan inflation och skuldsättningsgrad. 
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3 Val av finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar  

För att öka förståelsen för framtida regressionsanalyser och slutsatser behandlas i 

detta avsnitt definitioner av finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar, vilka är 

utvalda från studiens referensram samt genom intervjuer med industriföretagen.  

3.1 Finansiella nyckeltal 

Vid beräkning av de finansiella nyckeltalen har författarna utgått från Sveriges 

Finansanalytikers Förenings (SFF) rekommendationer vilka är baserade på amerikanska 

standarder (Linköpings universitet, IEI). Syftet med SFFs rekommendationer är att 

utveckla mer enhetliga definitioner av nyckeltal och således underlätta jämförelser 

mellan olika företag. Författarna har i denna studie valt att använda SFFs definitioner 

för att öka homogeniteten men även för att minimera författarnas personliga tolkningar 

av nyckeltalen. Samtliga finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar är uträknade på 

årsbasis. 

3.1.1 Skulder 

Ett företags kapitalstruktur kan uttryckas genom antingen skuldsättningsgrad eller 

soliditet (Eriksson & Johansson 2010). Denna studie tillämpar 

skuldsättningsperspektivet, vilket uttrycker förhållandet mellan skulder och eget kapital 

(Ibid). Ett företags skuldsättningsgrad kan anta ett negativt värde vid för hög 

skuldsättning eller då företaget tvingas att skriva av sina tillgångar (Brealey et al. 2012).     

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑏ä𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐸𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Det finns olika sätt att definiera skuldsättning. För att göra studien mer 

verklighetsförankrad har författarna genomfört semistrukturerade telefonintervjuer med 

fallföretagen för att utröna vilka mått på skuldsättning som industriföretagen använder. 

Från intervjuerna framgår att svenska industriföretag använder sig av skuldandel och 

nettoskuld i relation till EBITDA-kvoten, utöver skuldsättningsgrad.  

Skuldandelen uttrycker hur stor andel av företagets totala tillgångar som finansieras 

genom skulder (Brealey et al. 2012). Då tillgångar och skulder inte kan anta ett negativt 

värde kan ett företags skuldandel aldrig bli negativ, till skillnad från 

skuldsättningsgraden (Ibid).  

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

(8) 

(9) 
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Nettoskuld i relation till EBITDA-kvoten visar ett företags förmåga att betala av sina 

skulder, uttryckt i antal år. Nettoskulden beräknas enligt räntebärande skulder minus 

likvida medel. Kvoten kan anta ett negativt värde om de likvida medlen är större än 

skulderna. Ett högt kvotvärde (4-5) kan indikera att ett företag har problem att hantera 

dess skuldbörda, vilket kan komma att försvåra eventuella möjligheter till framtida 

lånefinansiering. 

 

𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑 𝑖 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

3.1.2 Lönsamhet 

Lönsamhet visar företagets förmåga att generera avkastning där det genererade 

resultatet ställs i relation till kapitalet inom bolaget. De lönsamhetsmått som har valts ut 

till denna studie är räntabilitet på eget kapital, räntabilitet på totalt kapital och 

räntabilitet på sysselsatt kapital. De tre lönsamhetsmåtten är beräknade på årsbasis. 

Räntabilitet på eget kapital (RE) visar företagets avkastning på insatt kapital av 

ägarna. RE borde alltid vara högre än bolagets skuldränta för att spegla den extra risk 

ägarna tar genom att investera i företaget i form av en premie. Därtill visar nyckeltalet 

hur väl bolaget implementerar investerings- och finansieringsstrategin. Nettovinsten är 

definierad som årets resultat.   

 

𝑅𝐸 =
𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑖𝑛𝑠𝑡𝑒𝑛 

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Räntabilitet på totalt kapital (RT) visar hur väl tillgångssidan i balansräkningen 

genererar avkastning och bortser därmed från hur verksamheten är finansierad.  

 

𝑅𝑇 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Räntabilitet på sysselsatt kapital (RSYSS) utrycker företagets lönsamhet i förhållande 

till sysselsatt kapital som delas upp i externt finansierat kapital och eget kapital. 

Sysselsatt kapital definieras som totala tillgångar minus icke räntebärande skulder. 

Eftersom nyckeltalet endast beaktar den del av kapitalet i balansräkningen som kräver 

avkastning används det ofta för investeringsbedömningar.  

 

𝑅𝑆𝑌𝑆𝑆 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 + 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑎𝑡𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
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3.1.3 Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgraden uttrycker ett företags förmåga att täcka sina räntekostnader och 

hur mycket lägre vinst företaget kan klara av utan att räntebetalningarna påverkas. En 

låg räntetäckningsgrad i kombination med en hög skuldsättning kan innebära att bolaget 

har svårt att möta sina åtaganden, vilket utgör en risk för verksamheten. 

Räntetäckningsgraden definieras enligt nedanstående formel. 

 

𝑅ä𝑛𝑡𝑒𝑡ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 =
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟+𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟
 

3.1.4 Tillväxt 

Ett företags tillväxt definieras som den procentuella ökningen av omsättningen jämfört 

med året dessförinnan genom nedanstående formel. 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 =
𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡 − 𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1

𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑡−1
 

3.1.5 Tobins Q 

Tobins Q mäter värdet av ett företags tillgångssida i relation till marknadsvärdet genom 

nedanstående formeln.  

 

𝑄 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 =  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 + 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

 𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑑𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

3.1.6 Företagsstorlek  

Ett företags storlek definieras enligt Rajan och Zingales (1995) som den naturliga 

logaritmen av företagets årliga omsättning. Logaritmeringen används för att jämna ut 

värdena vid en regressionskörning och för att öka jämförbarheten till tidigare studier, 

där denna metod är vanligt förekommande.  

 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘 = 𝐿𝑁(Å𝑟𝑠𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔) 

3.2 Värderingsmultiplar 

3.2.1 Vinstmultipeln (P/E)  

I studien har vinstmultipeln, price/earnings multipeln, inkluderats som variabel då den 

beskriver hur många årsvinster bolaget värderas till. Grundläggande är att ett högt P/E-

tal tyder på att aktien är högt värderad och ett lågt P/E-tal tyder på att aktien är 

undervärderad. Fördelen med detta nyckeltal är att det är möjligt att jämföra bolag av 

(14) 

(16) 

(15) 

(17) 
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olika storlek med varandra och att vinsten ställs i förhållande till priset. Trots detta finns 

det nackdelar som till exempel påverkan av redovisningsprinciper som resulterar i 

skillnader i redovisningen av vinsten mellan olika bolag. 

P/E-talet räknas ut genom att dividera det aktuella aktiepriset med vinsten per aktie. 

Vinst per aktie definieras som årets vinst dividerat med det genomsnittliga antalet 

utestående aktier. 

 

𝑃

𝐸
=

𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠

𝑉𝑖𝑛𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
 

3.2.2 Substansmultipeln (P/B) 

Substansmultipeln, även kallad price-to-book, visar förhållandet mellan ett bolags 

marknadsvärde och bokförda värde. Ett lågt P/B-tal indikerar att en aktie är 

undervärderad och tvärtom vilket gör multipeln användbar för att hitta värde i aktier. 

Substansmultipeln beräknas genom att dividera den aktuella aktiekursen med bokfört 

värde av eget kapital per aktie. 

 

𝑃

𝐵
=

𝐴𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑘𝑢𝑟𝑠

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒
 

3.2.3 EV/EBITDA 

EV/EBITDA är en värderingsmultipel som visar relationen mellan företagsvärdet, 

kallad Enterprise Value, och EBITDA. Denna multipel är användbar för att jämföra 

bolag som är multinationella då det inte beaktar skillnader i redovisningsprinciper och 

skatter.  

EV/EBITDA beräknas genom att dividera företagsvärdet, inklusive skulder, med 

EBITDA. 

 

𝐸𝑉

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
=

𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
 

3.2.4 Marknadsvärde 

Marknadens värdering av aktiepriset analyseras genom marknadsvärdet av eget kapital. 

Ett företags marknadsvärde definieras som den naturliga logaritmen av aktiekursen vid 

årets slut multiplicerat med det genomsnittliga antalet utestående aktier. 

Logaritmeringen används för att jämna ut värdena vid en regressionskörning och för att 

öka jämförbarheten till tidigare studier, där denna metod är vanligt förekommande.  

 

(18) 

(19) 

(20) 
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𝑀𝑎𝑟𝑘𝑛𝑎𝑑𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡 𝑎𝑣 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 = 𝐿𝑁(𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠 𝑣𝑖𝑑 å𝑟𝑒𝑡𝑠 𝑠𝑙𝑢𝑡 ∗

𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑢𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒) 

3.2.5 Utdelningar 

Utdelningar definieras som totala summan av utdelningar i SEK över ett år dividerat 

med antalet utestående aktier. 

 

𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒 =
∑𝑈𝑡𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑈𝑡𝑒𝑠𝑡å𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑒𝑟
 

 

3.3 Sammanställning finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar 

Tabell 3:1 är en sammanställning av avsnittets variabler och dess förkortningar i 

regressionsmodellerna vilka återfinns i appendix A. 

 

Tabell 3:1 Sammanfattning av variabler, regressionsmodell   

Variabel Förkortning i regressionsmodellerna 

Skuldsättningsgrad SKG 

Skuldandel SKA 

Nettoskuld i relation till EBITDA NS/EBITDA 

Räntabilitet på eget kapital RE 

Räntabilitet på totalt kapital RT 

Räntabilitet på sysselsatt kapital RSYSS 

P/E-tal PE 

P/B-tal PB 

EV/EBITDA EV/EBITDA 

Företagsstorlek STRL 

Marknadsvärde MV 

Tillväxt TV 

Tobins Q TQ 

Utdelningar DPS 

  

(21) 

(22) 
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4 Metod  

Detta avsnitt behandlar studiens litteratursökning, forskningsansats och 

forskningsstrategi. Författarna går även igenom studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet med tillhörande diskussion kring urval, datainsamling och statistiska 

tillvägagångssätt. Avsnittet präglas av ett kritiskt förhållningssätt, vilket gör att läsaren 

löpande förses med studiens svagheter och styrkor.  

4.1 Litteratursökning 

Författarna har genomfört en litteratursökning i första hand med hjälp av databaserna 

Google Scholar och Business Source Premier. Detta för att få tillgång till vetenskapliga 

akademiska tidskrifter så som Journal of Financial Economics, Journal of Finance, 

Journal of Banking & Finance och American Economic Review. För att finna lämpliga 

artiklar har författarna använt sökord som exempelvis capital structure, indebtedness, 

recession och industrial companies. De artiklar som publiceras inom ramen för dessa 

tidskrifter får anses ha hög trovärdighet då de genomgår granskning före publicering, 

vidare har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt och i första hand använt 

originalkällor. I andra hand har författarna sökt grundläggande förståelse för teorier och 

begrepp inom erkända läroböcker i finansområdet som Corporate Finance (2005) och 

Fundamentals of Corporate Finance (2012). Författarna har använt ett fåtal kandidat- 

och magisteruppsatser, dock ska poängteras att dessa endast utgör stöd till mera 

kvalitetssäkrade studier och teorier, vilka behandlats ovan. Författarna har vidare varit 

selektiva vid val av elektroniska källor, där publicerande organisationers tillförlitlighet 

beaktades innan användande i studien.  

4.2 Vetenskaplig ansats och strategi  

Valet av metod styrs av studiens syfte och forskningsfrågor (Andersson 2001) där den 

vetenskapliga ansatsen antingen kan vara deduktiv eller induktiv (Bryman & Bell 

2013). I den deduktiva ansatsen styrs forskningen av teorier och tidigare empiriska 

studier medan den induktiva ansatsen innebär att empirin utgör teorin (Ibid). 

Forskningens strategival delas in i en kvantitativ och en kvalitativ del där den 

förstnämnda fokuserar på kvantifiering vid datainsamling och analys medan en 

kvalitativ strategi fokuserar på ord vid insamling av data och analys (Ibid). Bryman och 

Bell (2013) menar att en deduktiv ansats är lämplig vid en kvantitativ studie och att en 

induktiv ansats passar en kvalitativ studie. Jacobsen (2002) menar att en deduktiv ansats 

är att först studera hur omvärlden ser ut genom teorier, och därmed skaffa sig 

förväntningar, där sedan empirin testas mot dessa förväntningar.  

I denna studie tillämpas en deduktiv ansats med en kvantitativ forskningsstrategi 

tillsammans med ett kvalitativt inslag. Författarna ämnar analysera om det finns något 
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samband mellan de svenska industriföretagens skuldsättning och finansiella nyckeltal 

samt värderingsmultiplar. För att finna signifikanta orsakssamband i förhållande till 

skuldsättningsgrad genomför författarna linjära regressioner där är en kvantitativ 

strategi är att föredra. Då studien tillämpar en deduktiv ansats anser författarna att en 

kvantitativ strategi är mest användbar då merparten av tidigare studier och teorier är av 

kvantitativ karaktär, vilket ökar jämförbarheten mellan teori och empiri.  

Studiens fokusområde med svenska börsnoterade industriföretag är en avgränsad 

bransch och ett tydligt undersökningsområde, detta i motsats till större delen av tidigare 

empiriska studier och teorier som författarna valt att förhålla sig till. Studien undersöker 

vidare ett outforskat område inom kapitalstruktur där det råder en kunskapslucka från 

tidigare forskning vad gäller kapitalstruktur utifrån en konjunkturnedgång. Därför anser 

författarna det relevant att, i enlighet med Jacobsens (2002) och för syftesuppfyllande, 

förstärka bilden av omvärlden och förväntningarna genom semistrukturerade 

telefonintervjuer med samtliga fallföretag inom populationen. För förklaring och 

motivering av semistrukturerad karaktär hänvisas läsaren till avsnitt 4.3 nedan. 

Telefonintervjuerna syftar till att verka som underlag för bland annat val av finansiella 

nyckeltal och värderingsmultiplar till regressionskörningarna. Intervjuerna ämnar också 

öka förståelsen kring hur företagen hanterar och anpassar kapitalstrukturen och till 

vilken utsträckning tidigare empiriska studier och teorier appliceras i verkligheten. 

Vidare menar författarna att informationen från telefonintervjuerna kan stärka resultaten 

från den kvantitativa delen. Författarna anser att en kvalitativ strategi lämpar sig väl för 

dessa ändamål. Dock bortser en kvalitativ strategi från signifikansnivå vilket påverkar 

generaliserbarheten negativt, något författarna anser avgörande för studiens trovärdighet 

och syftesuppfyllande. Författarna finner vidare den kvantitativa strategin lämplig 

utifrån valt avgränsningsområde och tillgänglighet av resurser då dessa möjliggör 

effektiv bearbetning av material.  

4.3 Datainsamling 

Då studien ämnar undersöka och analysera sambandet mellan skuldsättning och 

finansiella nyckeltal samt värderingsmultiplar i industriföretag utgörs dataunderlaget för 

den kvantitativa delen av sekundärdata. Data är hämtad från den finansiella databasen 

Thomson Reuters Datastream (hädanefter benämnd Datastream). De finansiella data 

som hämtats är på årsbasis räknat i svenska kronor den 31/12 för åren 2006-2009. De 

bolag som redovisar data i utländsk valuta räknas om till SEK med valutakursen från 

bokslutsdatumet för den tidsperiod studien analyserar. Författarna hämtade även 

information och data från tryckta källor genom årsredovisningar och kvartalsrapporter. 

Dessa användes som komplement om informationen från Datastream var otillräcklig för 

beräkning av finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar. Data från dessa 

informationskällor kan klassificeras som sekundärdata då datamaterialet sammanställts 
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in i ett annat syfte än författarnas studie och problemställning (Bryman & Bell 2013). 

Den främsta anledningen till att författarna valt att använda sekundärdata till denna del 

är för att den är kostnadseffektiv, tillgänglig och lätt att bearbeta samtidigt som relevant 

information kan erhållas (Ibid).  

För att införliva ett komparativt inslag i forskningens design har författarna valt att 

utgå från sekundäranalys tillsammans med insamlad primärdata genom inspelade 

semistrukturerade telefonintervjuer. Författarna har valt att inkludera denna kvalitativa 

aspekt för att besvara forskningsfrågorna och göra studien mer verklighetsförankrad, 

vilket bidragit till syftesuppfyllandet. Fördelen med att använda sig av båda 

forskningsteknikerna är dels att de kan kontrollera varandra men även att de kan ge 

olika intressanta skildringar (Jacobsen 2002). Syftet med en strukturerad intervju är 

enligt Bryman och Bell (2013) att minimera skillnader mellan olika intervjuer i 

undersökningen genom en standardiserad utfrågning av respondenterna. För ökad 

flexibilitet under intervjutillfället samt för att ge respondenterna möjlighet till att 

påverka ordningsföljden av frågor genomfördes intervjuerna med semistrukturerad 

karaktär. Författarna hade genom denna struktur möjlighet att ställa följdfrågor om 

något verkade oklart. För att säkerställa att förutbestämda intervjufrågor behandlades 

använde författarna en intervjuguide under intervjutillfället, vilken finns bifogad i 

appendix B.  

Den semistrukturerade utformningen tillsammans med intervjuguiden medförde en 

effektiv intervjuprocess där författarna kunde dela upp intervjuerna mellan varandra. 

Således var det en författare per intervjutillfälle. För att författarna skulle kunna 

fokusera på samtalet i intervjun, och inte på antecknandet av svar, spelades samtliga 

intervjuer in med undantag för två intervjuer där tekniska fel medförde att inspelningen 

misslyckades. Författarna har valt att inkludera dessa intervjuer i studien trots 

inspelningsmisslyckandet då intervjuerna antecknades för hand samt att de inte bidrog 

med några avvikande svar utan stärkte den bild författarna erhållit genom tidigare 

intervjuer. Författarna frågade respondenterna, innan intervjun, om tillåtelse att spela in 

telefonintervjun. Detta för att också ge möjligheten för båda författarna att gå igenom 

intervjun i efterhand vilket underlättat analysarbetet och minskat risken för missförstånd 

av respondenternas svar.  

Vid val av intervjurespondenter använde sig författarna av ett målstyrt urval utifrån 

studiens syfte och forskningsfrågor. Detta innebär att respondenterna inte valdes ut 

slumpmässigt utan genom ett strategiskt tillvägagångssätt (Bryman & Bell 2013). 

Författarna kontaktade respektive företag och förklarade studiens syfte varpå författarna 

blev hänvisade till respektive företags CFO, finansiella controllers eller investor 

relations, vilka utgör anställda som kan anses välinsatta i ämnet. Författarna 

informerade respektive respondent om intervjuprocessen och tidsåtgång samt bokade in 

en passande tid för telefonintervju. Författarna mailade respondenten avsedda frågor 
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före intervjun, så att respondenten kunde förbereda sig inför intervjutillfället. 

Respondenterna uppmanades att ställa frågor vid oklarheter eller synpunkter. Vidare 

informerade författarna respondenten att deltagande i telefonintervjun var frivillig. I 

denna kvalitativa del har medverkande företag och dess intervjurespondenter getts 

anonymitet. Dels för att värna om känslig information från företaget men också för att 

öppna upp för frispråkighet från respondentens sida utan att riskera ett personligt 

uthängande.     

4.4 Urval 

4.4.1 Tidsperiod 

Studien syftar till att analysera finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar under 

konjunkturnedgången mellan 2006-2009. Under 2000-talet var förtroendet till svensk 

ekonomi, enligt Konjunkturinstitutet (2010), som starkast under helåret 2006 och som 

svagast under 2009. Valet av tidsperiod motiverades av att år 2006 var ett 

högkonjunkturår med en stark tilltro till ekonomin samt att år 2009 motsvarar det lägsta 

förtroendet till ekonomin och botten av finanskrisen. År 2007 kan anses vara ett 

högkonjunkturår, i likhet med 2006, dock påverkades svenska börsen negativt för 

helåret 2007 vilket indikerar att året tillhör konjunkturnedgången mellan åren 2006-

2009. Valet motiveras också av att denna tidsperiod var den största 

konjunkturnedgången under 2000-talet.    

4.4.2 Företag 

Denna studie behandlar publika bolag noterade på Stockholmsbörsen med en 

marknadskapitalisering på över 1 miljard euro vilket innebär att endast bolag i Large 

Cap-segmentet inkluderades i studien. Författarna utgår från den existerande 

sektorklassificeringen, Global Industry Classification Standard (hädanefter refererat 

GICS), utvecklat av Morgan Stanley och Standard & Poor's. GICS används som 

klassificering på börser i hela världen, vilket ökar tillförlitligheten till klassificeringen 

(Swedbank 2015).  

Bolag i studien har valts ut från GICS klassificering av industriföretag för Large Cap 

på Stockholmsbörsen, vilket utgör 18 industribolag (Nasdaq OMX Nordic, Industrials). 

En begränsning med valet av denna indelningsmetod är att bolagen som ingår i sektorn 

Industrials är relativt olika men kategoriserade till samma bransch, vilket medför att alla 

bolag inte är ”rena” industriföretag. En ytterligare begränsning är att klassificeringen av 

bolag omprövas årligen, vilket gör att indelningen kan skilja sig åt beroende på vilket år 

som studeras. Författarna har i denna studie utgått från klassificeringen från februari 

2015 och bortsett från bolag som har tillkommit eller fallit bort från klassificeringen, 

vilket författarna anser är en begränsning i studien. Vid urvalet av företag har 
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författarna därmed endast inkluderat bolag som är noterade på Stockholmsbörsen vid 

studiens utförande. Således har författarna bortsett från företag som var noterade på 

börsen vid konjunkturnedgången 2006-2009 men som senare avnoterats. Genom denna 

avgränsning i urvalet anser författarna att studien blir mer förankrad till det nutida 

marknadsläget. 

Till de semistrukturerade intervjuerna kontaktade författarna samtliga 18 

industriföretag varav åtta företag deltog som respondenter. De bolag som har ställt upp 

på en telefonintervju har medverkat frivilligt. 

4.4.3 Bortfall 

Studiens tydliga avgränsningsområde i termer av land, industrisektor och segmentering 

medför att antalet potentiella bortfall till stor del reducerats på förhand. Studien 

innefattade initialt 18 bolag. Då syftet är att undersöka börsnoterade industriföretag 

utgör bolagen Lifco AB och Loomis AB bortfall då de inte varit börsnoterade under 

hela undersökningsperioden 2006-2009. Lifco noterades 21 november 2014 (Jungstedt 

2014) och Loomis den 9 december 2008 (Securitas AB 2008). Efter exkluderande av 

dessa bolag innefattar studien 16 bolag.  

 

Tabell 4:1 Bolag inkluderade i studien efter bortfall   

Bolag 

ABB AB PEAB AB 

Alfa Laval AB SAAB AB 

Assa Abloy AB Sandvik AB 

Atlas Copco AB Securitas AB 

Hexagon AB Skanska AB 

Indutrade AB AB SKF 

NCC AB Trelleborg AB 

Nibe Industrier AB AB Volvo 

 

4.5 Statistisk bearbetning 

4.5.1 Extremvärden 

Vid en kvantitativ analys är det viktigt att kontrollera och justera för extremvärden i 

datamaterialet för att uppnå en bättre normalfördelning i studien. Enligt Verbeek (2012) 

påverkar extremvärden regressionsmodellens genererade resultat genom en skev 

fördelning av variablerna. I kontexten av linjära regressioner innebär ett extremvärde en 

observation som ligger långt ifrån regressionslinjen vilket gör att resultatet blir skevt. 

Orsakerna till extremvärden kan vara mätfel i datamaterialet där lösningen att föredra är 

att exkludera värdet ur dataurvalet (Ibid). Vidare menar Verbeek (2012) att om 
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extremvärdet är en korrekt dataobservation finns det ingen klar metod för att hantera 

problemet. För att identifiera extremvärden i studiens dataunderlag granskade 

författarna dataurvalet genom att sammanställa stapeldiagram för varje variabel och 

därifrån urskilja extremt avvikande värden. Av de totalt 960 observationerna fann 

författarna 17 stycken extremvärden. Författarna kontrollberäknade de avvikande 

värdena för att se om de motsvarade verkligheten eller om de eventuellt var 

felberäknade. De identifierade extremvärdena som motsvarade verkligheten justerades 

till medianvärdet för den specifika variabeln räknat på alla bolag under det observerade 

året. Justeringen till medianvärdet minimerar påverkan av extremvärdena, tillskillnad 

mot att justera till ett medelvärde. Författarna motiverar detta val av 

extremvärdeshantering genom att alternativet vore att exkludera variabeln för alla bolag 

för det observerade året eller för hela tidsperioden vilket författarna anser inte är 

lämpligt för studien då antalet observationer minskar. De justerade avvikande värdena 

inkluderades i datamaterialet för regressionerna. 

4.5.2 Paneldata 

Då författarna ämnar analysera samband mellan skuldsättningsgrad och finansiella 

nyckeltal samt värderingsmultiplar har paneldata använts i regressionsmodellerna. 

Enligt Verbeek (2012) består paneldata av upprepade observationer på samma bolag, 

inhämtade under flera tidsperioder. Paneldata är enligt Koop (2008) en kombination av 

tvärsnittsdata och tidseriedata. Kombinationen möjliggör att datamaterialet, och därmed 

variablerna, kan analyseras över flera tidsperioder men även att flera variabler kan 

analyseras samtidigt under en tidpunkt (Ibid). Fördelarna med paneldata jämfört med 

tidsserie- och tvärsnittsdata är att paneldata gör det möjligt att analysera förändringar på 

enhetsnivå, vilket i detta fall är på företagsnivå (Ibid). Jämfört med tidsserie- och 

tvärsnittsdata är även paneldata mer informativ då den förklarar varför de individuella 

skillnaderna på enhetsnivå uppkommer (Verbeek 2012). Därtill minskar problemet med 

kollinearitet mellan de förklarande variablerna vid användandet av paneldata, vilket ger 

mer effektiva skattningar (Ibid).  

Denna studies paneldata är balanserad vilket innebär, enligt Gujarati och Porter 

(2009), att det är lika många observationer för varje bolag i panelen. Då tvärsnittet är 

större än tidsserien, vilket innebär att antalet bolag inkluderat i studien är fler än antalet 

studerade tidsperioder, är panelen i denna studie kort (Ibid).  

4.6 Statistiska analysmodeller och regressionens antaganden 

Användandet av paneldata för att skapa korrekta skattningar av variablerna görs genom 

statistiska analysmodeller. Detta avsnitt introducerar relevanta analysmodeller till 

studien i syfte att underlätta förståelsen för resultatet. För grundläggande redogörelse 
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och mer information om modellerna hänvisas läsaren till Introduction to Econometrics 

av Koop (2008) och A guide to modern Econometrics av Verbeek (2012). 

4.6.1 Fixed- and Random Effects 

Vid användandet av paneldata används två analysmodeller: fixed- eller random effects 

(Koop 2008). Fixed effects innebär att ett intercept tilldelas varje individ och att varje 

individs karaktär är individuell (Verbeek 2012). De individuella brytpunkterna, som i 

denna studie motsvarar företagens individuella karaktär, ska vara representerade under 

hela undersökningsperioden (Koop 2008). Fördelen med fixed effects är att även om 

interceptet korrelerar väl med de olika förklaringsvariablerna är skattningen konsistent 

för både α och βX (Ibid). Fixed effect formeln från Koop (2008) presenteras nedan.  

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼1𝐷𝑖𝑡
1 + 𝛼2𝐷𝑖𝑡

2 + ⋯ +  𝛼𝑁𝐷𝑁𝑡
𝑁 +  𝛽𝑋𝑖𝑡 +  𝜀𝑖𝑡 

 

Y = Beroende variabel 

i = Individ 

t = Tidsperiod 

α = Intercept 

β = Lutningskoefficienten  

X = Oberoende variabel  

ε = Slumpterm 

 

Den andra analysmodellen, random effects, innebär att de individuella brytpunkterna 

är slumpmässiga (Verbeek 2012). Interceptet i företagens individuella karaktär utgörs i 

detta fall av en slumpterm med väntevärde noll (Ibid). Formeln för random effects 

enligt Koop (2008) presenteras nedan. 

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 +  𝑤𝑖𝑡 

 

wit= Sammansatt slumpterm 

 

Den slumpmässiga effekten utgår från att slumptermen utgörs av en slumpmässig 

variabel, uit , vilket gör att den individuella effekten, εit , också är en slumpmässig 

variabel. Formeln för den slumpmässiga effekten enligt Koop (2008) presenteras nedan. 

 

𝑤𝑖𝑡 = 𝜀𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡 

 

wit= Sammansatt slumpterm 

(23) 

(24) 

(25) 
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εit = Individspecifik slumpterm 

uit = Slumpterm som varierar över tid och individ  

 

För att avgöra om datamaterialet ska skattas genom fixed- eller random effects 

genomförs ett specifikationstest. I studien genomfördes därför ett Hausman-test vilket 

testade hur individernas heterogenitet korrelerade mot andra variabler (Verbeek 2012). 

Hausman-testet påvisar om de förklarande variablerna, Xit, är beroende eller oberoende 

av de individuella effekternas, αi, medelvärde (Hausman 1978). Är medelvärdet av αi 

beroende av βiXit kommer modellen skatta systematiska avvikelser i form av random 

effects (Ibid). Nollhypotesen innebär att de två variablerna inte är korrelerade och den 

alternativa hypotesen innebär att de är korrelerade (Verbeek 2012). Hypoteserna 

utformades enligt nedan (Ibid). 

 

𝐻0: 𝐾𝑜𝑟𝑟(𝛼𝑖, 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡) = 0 

𝐻𝐴: 𝐾𝑜𝑟𝑟(𝛼𝑖, 𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡) ≠ 0 

 

𝐻0 = Nollhypotesen 

𝐻𝐴 = Alternativa hypotesen 

Korr = Korrelation 

 

Om nollhypotesen kan förkastas antar testet, enligt Hausman (1978), en random 

effect model. Utfallet av Hausman-testet och val av statistisk modell presenteras i 

regressionsavsnitt 5:2 samt i appendix A.  

4.6.2 Normalfördelning 

Ett viktigt antagande vid regressionsanalys är att feltermen, εit , är normalfördelad 

(Gujarati & Porter 2009). Feltermen representerar den kombinerade påverkan av 

oberoende variabler, som inte inkluderas i regressionsmodellen, för den beroende 

variabeln (Ibid). Om feltermen är normaldistribuerad betyder det att skattningarna av 

regressionsmodellens parametrar också är normalfördelade samt att modellen är 

välanpassad till dataurvalet (Ibid). Antagandet om normalitet i dataurvalet underlättar 

härledningen av de studerade variablernas sannolikhetsfördelningar vilket möjliggör en 

förbättrad statistisk analys av resultatet. Antagandet om normalitet har därför en kritisk 

roll i studiens generaliserbarhet just för att öka möjligheten att kunna dra slutsatser om 

stickprovets samband även gäller för populationen. Då studien skattar linjära modeller 

och samband genom regressioner kan antagandet om normalfördelade parametrar i 

studien anses vara rimligt då de konvergerar mot normalfördelning. Därtill är studiens 

datamaterial tillräckligt stort för att författarna ska kunna anta normalitet i studien. 

(27) 

(26) 



 
 

35 

4.6.3 Multikollinearitet  

Multikollinearitet innebär att regressionsanalysens förklaringsvariabler uppvisar ett nära 

linjärt samband (Gujarati & Porter 2009). Med andra ord betyder det att 

förklaringsvariablerna är starkt korrelerade med varandra vilket kan leda till skeva och 

felaktiga resultat samt att det genereras otillräcklig information om parametrarna 

(Verbeek 2004). Vidare menar Gujarati och Porter (2009) att konsekvenserna med 

multikollinearitet i dataunderlaget kan leda till svårigheter i att få precisa skattningar av 

variablerna vilket kan innebära statistiskt icke signifikanta resultat. Problemet med 

multikollinearitet i dataurvalet hanterades genom att författarna skapade 

korrelationsmatriser mellan de studerade variablerna för att identifiera stark korrelation. 

Författarna fastställde gränsen för stark korrelation till värden som översteg +/- 0,65, i 

enlighet med Wahlin (2011). För att exkludera en potentiell påverkan av 

multikollinearitet separerade författarna de variabler som korrelerade starkt och 

genomförde separata regressionsanalyser för varje variabel. Identifieringen av 

multikollinearitet i dataurvalet presenteras i nästkommande kapitel. 

4.6.4 Autokorrelation  

Vidare är autokorrelation även en viktig faktor att ta hänsyn till vid användandet av 

regressionsanalys. Autokorrelation innebär att feltermerna är korrelerade med varandra 

vilket påverkar skattningarna av studiens variabler negativt genom felaktigheter i 

regressionens standardfel (Gujarati & Porter 2009). Existensen av autokorrelation i 

datamaterialet försvårar dragningen av statistiska slutsatser från resultatet. För att 

undersöka om autokorrelation återfinns i datamaterialet analyserade författarna Durbin-

Watson värdet som genererades vid regressionsskattningarna. Värdet för samtliga 

regressioner tyder på att det finns autokorrelation i datamaterialet.  

4.6.5 Heteroskedasticitet  

Ett annat viktigt antagande vid regressionsanalys är att feltermernas varians är 

konstanta. Om feltermens varians inte är konstant återfinns heteroskedasticitet i 

datamaterialet vilket leder till missvisande och icke effektiva skattningar av studiens 

variabler (Gujarati & Porter 2009). Då problem med heteroskedasticitet är en vanlig 

förekomst i paneldata (Verbeek 2004) och att det dessutom återfanns i studiens 

datamaterial justerade författarna detta genom att tillämpa White cross-section i 

samtliga regressionskörningar. Detta för att erhålla så korrekta skattningar av 

variablerna som möjligt. White cross-section hanterar och korrigerar även till viss del 

problemet med autokorrelation i panelen. 
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4.7 Utformning av regressionsmodellen 

I denna studie har författarna utfört fixed effects paneldataregressioner för varje 

förklaringsvariabel. De genererade regressionsskattningarna har utgått från en 

grundmodell för multipel linjär regression som beskrivs nedan (Verbeek 2004). 

 

𝑌𝑖𝑡 =  𝛼𝑖 + 𝛽1𝑋1𝑡 + +𝛽2𝑋2𝑡 … . +𝛽𝑖𝑋𝑖𝑡 +  εit 

 

Y = Beroende variabel 

i = Observerade företag 

t = Tidsperiod 

α = Konstant 

β = Lutningskoefficient  

X = Oberoende variabel 

ε  = Felterm 

 

Författarna utförde totalt nio paneldataregressioner med skuldsättningsgrad, 

skuldandel och Nettoskuld/EBITDA som beroende variabler. Då multikollinearitet 

återfinns i datamaterialet har de tre lönsamhetsmåtten separerats och körts enskilt i 

regressionerna för varje beroende variabel, mer om detta diskuteras i nästkommande 

kapitel under avsnitt 5.1.1 och 5.2. Med dessa regressionsskattningar ämnar författarna 

studera sambandet mellan skuldsättningsgrad och finansiella nyckeltal samt 

värderingsmultiplar. Vidare ämnar författarna identifiera till vilken utsträckning en 

konjunkturnedgång påverkar skuldsättningen. Regressionens variabler utgår från de 

faktorer som författarna har diskuterat i referensramen samt genom insamlad data från 

intervjuerna med fallföretagen. Nedan beskrivs de tre övergripande 

regressionsfunktionerna med de oberoende och beroende variablerna 

(skuldsättningsgrad, skuldandel och nettoskuld/EBITDA) dock inkluderas enbart ett 

lönsamhetsmått för varje regressionsskattning. 

 

SKG = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑆𝑌𝑆𝑆𝑖𝑡  + 𝛽4𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝐵𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑇𝑅𝐿𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽9𝑇𝑉𝑖𝑡 + 𝛽10𝑇𝑄𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐷𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    

 

SKA = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑆𝑌𝑆𝑆𝑖𝑡  + 𝛽4𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝐵𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑇𝑅𝐿𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽9𝑇𝑉𝑖𝑡 + 𝛽10𝑇𝑄𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐷𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    

 

 

(28) 

(29) 

(30) 
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NS/EBITDA = 𝛼𝑖 + 𝛽1𝑅𝐸𝑖𝑡 + 𝛽2𝑅𝑇𝑖𝑡 + 𝛽3𝑅𝑆𝑌𝑆𝑆𝑖𝑡  + 𝛽4𝑃𝐸𝑖𝑡 + 𝛽5𝑃𝐵𝑖𝑡

+ 𝛽6𝐸𝑉/𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑇𝑅𝐿𝑖𝑡 + 𝛽8𝑀𝐵𝑉𝑖𝑡 + 𝛽9𝑇𝑉𝑖𝑡 + 𝛽10𝑇𝑄𝑖𝑡

+ 𝛽11𝐷𝑃𝑆𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡    

4.8 Studiens trovärdighet 

4.8.1 Reliabilitet 

Studien bygger på finansiell data och semistrukturerade telefonintervjuer med 

respondenter från fallföretagen. Ur ett reliabilitetsperspektiv är det viktigt att författarna 

förhåller sig objektivt till datahanteringen och ger tillförlitlighet till datamaterialet 

genom att undvika mätfel, den mänskliga faktorn och slumpmässiga utfall.  

I syfte att uppfylla reliabilitetsperspektivet har författarna valt att redogöra varje steg 

i metodprocessen, vilket enligt Bryman och Bell (2013) ökar studiens replikerbarhet och 

möjlighet att återskapa studiens resultat. Författarna har hämtat material från databasen 

Datastream, vilket innebär ökad tillförlitlighet då databasen är erkänd inom både 

akademin och näringslivet. Studien använder information från fallföretagens års- och 

kvartalsredovisningar, vilka bearbetas oberoende av Datastream. Detta leder i sin tur till 

ökad reliabilitet genom att författarna förhåller sig objektivt till fallföretagens 

datamaterial. 

Värderingsmultiplarna har författarna hämtat direkt från Datastream. Vad gäller de 

finansiella nyckeltalen är dataunderlaget i första hand hämtad från Datastream där 

författarna har räknat respektive nyckeltal utifrån Datastreams dataunderlag. I andra 

hand, när informationen från Datastream var otillräcklig för uträkning av vissa 

finansiella nyckeltal, har författarna kompletterat med information från respektive 

företags års- och kvartalsredovisningar. I dessa andrahandsfall har författarna varit 

noggranna med val av finansiella poster till respektive nyckeltal från företagens 

rapporter, detta i syfte att öka jämförbarheten mellan företagen. Jämförbarheten och 

trovärdigheten ökar vidare genom att författarna använder sig av SFF:s 

rekommendationer vid beräkningen av de finansiella nyckeltalen. För att styrka 

Datastreams trovärdighet i form av korrekt bearbetning av fallföretagens års- och 

kvartalsrapporter har författarna jämfört Datastreams hantering mot fallföretagens egna 

års- och kvartalsrapporter. Noggrannhet i bearbetningen av datamaterialet är en kritisk 

och viktig aspekt för ökad reliabilitet. Författarna har i detta avseende använt Microsoft 

Excel för sortering och uträkning av värderingsmultiplar och finansiella nyckeltal. Efter 

beräkning av de finansiella nyckeltalen och värderingsmultiplarna för samtliga företag 

kontrollberäknades 20 % av det totala datamaterialet i syfte att minimera mätfel och den 

mänskliga faktorn. Därefter användes statistikprogrammet EViews till statistisk 

bearbetning av datamaterialet.       

(31) 
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Bryman och Bell (2013) hävdar att det är svårare att replikera en kvalitativ studie än 

en kvantitativ eftersom det inte går att återskapa en exakt kopia av en social miljö vid 

ett senare tillfälle. För att de kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuerna ska kunna 

replikeras till fullo måste samma respondenter intervjuas samt att dessa respondenter, 

eller företagen, inte förändrat arbetet eller hanteringen av kapitalstrukturen. En 

förändrad syn på kapitalstruktur eller nya intervjurespondenter skulle därför kunna 

innebära nya eller förändrade svar, vilket skulle bli problematiskt vid en replikering av 

studien. Författarna har vidare försökt minimera risken att erhålla subjektiva svar från 

respondenten. Detta genom att ställa övergripande frågor om hanteringen och arbetet 

kring företagets kapitalstruktur, exempelvis vilka finansiella nyckeltal som är viktiga 

mått i förhållande till kapitalstruktur för just deras företag (se appendix B). Genom detta 

tillvägagångssätt menar författarna att studiens kvalitativa reliabilitet och replikerbarhet 

ökar, då det finns en ökad sannolikhet att till exempel respondentens kollega skulle ange 

samma svar vid en ny intervjuomgång. Samtidigt inser författarna begränsningen i att 

inte ställa mer djupgående frågor till respondenterna. Dock anser författarna att denna 

kvalitativa del har som syfte att skapa en bild av hur industriföretagen anpassar, 

hanterar och arbetar med kapitalstrukturen samt om de applicerar teorier inom ämnet, 

varför författarna använt en mer övergripande och objektiv intervjuguide.  

För att öka reliabiliteten och jämförbarheten mellan respondenternas svar har 

författarna använt samma intervjuguide vid varje intervjutillfälle. Vidare spelades 

intervjuerna in (se tidigare undantag), vilket ökar reliabiliteten då författarna kan gå 

igenom inspelningarna i efterhand och därmed minimera risken för feltolkningar eller 

missförstånd. Författarna försedde respondenterna med intervjuguiden i förväg, vilket 

medförde att respondenterna hade tid att förbereda genomtänkta svar till 

intervjutillfället samt uppmuntrades att ställa frågor vid eventuella oklarheter. Den 

semistrukturerade utformningen av intervjuerna gav författarna möjlighet att välja 

ordningsföljd av frågor efter samtalet och att ställa kompletterande frågor om 

nödvändigt. Valet av respondenter för respektive företag är en kritisk aspekt för studiens 

reliabilitet. I detta avseende kontaktade författarna respektive företag och bad om 

kontaktuppgifter till en anställd inom företaget med god kännedom om företagets 

finansiella hantering, vartefter författarna blev hänvisade till företagens CFO, finansiella 

controllers eller investor relations avdelningar. Författarna anser att tillvägagångssättet 

med att företagen själva fick hänvisa till relevant respondent ökar reliabiliteten i att 

respondentens svar överensstämmer med företagets generella hantering av 

kapitalstrukturen. Samtidigt inser författarna begränsningen i att företagen själva får 

välja respondent vilket gör att informationen från respondenten kan bli vinklad till 

företagets bästa, vilket kan anses minska reliabiliteten. Med denna aspekt i beaktande 

har författarna haft ett kritiskt förhållningssätt till informationen från respondenterna. 

Vidare har författarna valt att hålla respondenterna anonyma i studien av informations- 
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och integritetsskäl, vilket gör det problematiskt att replikera intervjuerna med samma 

respondenter.  

4.8.2 Validitet 

Studiens undersökande faktorer, presenterade i referensramen, är framtagna genom 

tidigare forskning inom kapitalstrukturområdet. Författarna har valt faktorer som 

generellt har visats påverka kapitalstrukturen i tidigare forskning samt faktorer som bör 

vara associerade med industrisektorn. De variabler som ingår i studien uppvisat 

statistisk- och ekonomisk signifikans i tidigare forskning, vilket stärker validiteten. En 

begränsning i denna studie är att det finns förhållandevis lite forskning kring 

industriföretagens skuldsättning och konjunkturvändningar, speciellt för den svenska 

marknaden, varför det finns en risk att författarna inte uppmärksammat andra 

påverkbara variabler än de som presenteras i studien. Samtidigt menar författarna att 

detta är positivt ur ett kunskapsmässigt perspektiv. En ytterligare begränsning är valet 

av tidsperiod, där författarna inte kan säkerställa att valda faktorer påverkas i samma 

utsträckning under en annan tidsperiod, det vill säga en annan konjunkturnedgång. 

Tidsperioden motiveras av att konjunkturnedgången 2006-2009 är en av historiens 

största konjunkturnedgångar, varför författarna menar att studiens resultat i viss mån 

bör vara hänförbart till tidigare och framtida konjunkturnedgångar. Författarna menar 

samtidigt att en längre tidsperiod, som innefattat flera konjunkturnedgångar, inte 

nödvändigtvis behöver bidra till ökad trovärdighet och validitet. Detta då 

konjunkturernedgångar oftast påverkas av marknadsspecifika händelser vilka 

sammantaget kan vara problematiskt att skilja från varandra.  

Författarna har kvantifierat valda faktorer från studiens referensram genom 

finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar. Dessa är definierade utifrån Sveriges 

Finansanalytikers Förening (SFF) rekommendationer i syfte att skapa ökad homogenitet 

och jämförbarhet mellan företag. Författarna är medvetna om att tidigare forskning har 

varierande definitioner av finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar vilket kan 

innebära resultatskiljaktigheter vid jämförelse. Dock anser författarna att studien ska 

verka som underlag till svenska industriföretag och framtida forskning, varför SFF:s 

definitioner anses lämpliga. I den statistiska bearbetningen av studiens variabler har 

författarna använt EViews i genomförandet av statistiska tester4 i syfte att uppnå ökad 

validitet. I denna aspekt har hanteringen av extremvärden betydelse för resultaten av 

regressionerna. Författarna anser att definitionen av extremvärden är problematisk för 

denna studie. Dels då studien undersöker en konjunkturnedgång, vilket innebär att det är 

svårt att avgöra vad som är extremt under en extrem tidsperiod, men också då det råder 

individuella skillnader mellan industriföretagens verksamheter och storlek. Författarna 

                                                        
4 Hausman, Durbin-Watson, White-Cross-Section samt regressioner via paneldata. 
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menar vidare att det är svårt att bedöma till vilken utsträckning en justering av ett värde 

påverkar studiens validitet. Författarna anser att tillvägagångssättet i justeringen av 

extremvärden är rimlig utifrån studiens syfte men är samtidigt medveten om 

problematiken. 

För studiens kvalitativa del, de semistrukturerade telefonintervjuerna, styrs 

validitetsaspekten främst av om författarna intervjuat rätt personer och om 

trovärdigheten i informationen stämmer överens med verkligheten. Författarna anser att 

säkerställandet av validitet ökat genom att låta företagen själva hänvisa till lämpliga 

respondenter samt att författarna använt sig av samma intervjuguide vid samtliga 

intervjutillfällen. Vidare menar författarna att intervjuguidens utformning där författarna 

försökt minimera det subjektiva inflytandet bidragit till ökad validitet. 

Telefonintervjuernas frågor syftar till viss del på historiska händelser och finanskrisens 

effekter. I detta avseende inser författarna att det finns en svaghet i att diskutera frågor 

som syftar relativt långt tillbaka i tiden då det finns en sannolikhet att information och 

händelser glömts bort eller inte kan återges fullt ut.    

Studiens syfte är att analysera de svenska industriföretagens skuldsättning varför 

validitetsaspekten också berör vilka företag författarna intervjuat och om informationen 

är representativ för hela populationen av 16 industriföretag. Författarna tillfrågade 

samtliga 16 industriföretag varav åtta gav tillåtelse till intervju. Av dessa åtta företag 

tillhör majoriteten de största industriföretagen, vilket kan innebära problematik vad 

gäller generalisering för hela populationen. Intervjusvaren från de medelstora och små 

bolagen visar inga direkta avvikelser från den information författarna erhållit från 

intervjuer av de stora bolagen. Detta anser författarna ökar generaliserbarheten för 

populationen, dock har författarna i åtanke att majoriteten av intervjuerna genomförts 

med de större industriföretagen.   

4.8.3 Generaliserbarhet 

Kan studiens resultat tillämpas i generell omfattning på andra sektorer, länder eller 

tidsperioder? Som tidigare diskuterats förefaller kapitalstrukturområdet vara 

situationsanpassad, detta tillsammans med studiens tydliga avgränsning till Large-Cap 

noterade industriföretag i Sverige gör resultaten hänförliga till denna specifika sektor. 

Huruvida studiens resultat går att generalisera utöver denna sektor är problematiskt och 

något författarna tagit hänsyn till vid jämförelser med tidigare studier. Författarna anser 

dock att det finns viss generaliserbarhet till sektorer eller företag med stora 

anläggningstillgångar, där denna studie främst kan verka som ett kunskapsbidrag. Då 

studien analyserar kapitalstruktur under en tidsperiod som kännetecknas av en finansiell 

kris och en global ekonomisk nedgång kan inte författarna med säkerhet hävda att 

studien kan generaliseras till andra tidsperioder än den tidsperiod som studien 

analyserar. Denna aspekt påverkas också av den kunskapslucka som råder inom 
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kapitalstruktur i konjunkturnedgångar, vilket medför att författarna kan ha missat att 

inkludera andra variabler som skulle kunna vara viktiga för studiens syftesuppfyllande.  

 Studien utgår från approximativ normalfördelning vilket statistiskt underlättar 

dragningen av slutsatser från paneldataregressionerna. Regressionsskattningarna av de 

finansiella nyckeltalen och värderingsmultiplarna genererade signifikanta resultat vilket, 

i detta avseende, betyder att sambanden i dataurvalet till viss del är generaliserbara. 

Denna studies variabler utgår från de faktorer och studier som har tagits upp i 

referensramen. Då dessa variabler har visat på signifikanta samband i tidigare forskning, 

som dessutom syftar till andra områden än industriföretag, ökar studiens 

generaliserbarhet till andra sektorer.  

4.9 Sammanfattning av metod 

Då författarna ämnar att med denna studie undersöka och analysera samband mellan 

skuldsättning och finansiella nyckeltal samt värderingsmultiplar i svenska 

industriföretag tillämpas en deduktiv ansats som vetenskaplig bas i studien. Författarnas 

val av forskningsmetod grundar sig i en kvantitativ forskningsstrategi vilket lämpar sig 

väl för den valda vetenskapliga ansatsen då identifieringen av signifikanta 

orsakssamband sker genom linjära regressioner. Författarna har även valt att inkludera 

en kvalitativ aspekt i forskningsmetoden för att öka förståelsen kring hanteringen och 

anpassningen av kapitalstrukturen och på så sätt göra studien mer verklighetsförankrad. 

Semistrukturerade telefonintervjuer har utförts med åtta fallföretag där författarna har 

utgått från en intervjuguide för att minimera skillnaderna mellan de olika intervjuerna. 

Författarna finner att den valda kvantitativa strategin, med tillhörande kvalitativ del, är 

passande utifrån studiens syfte och forskningsfrågor. 

Dataunderlaget till de linjära regressionerna, klassificerad som sekundärdata, har 

bearbetats statistiskt och rensats från extremvärden. Det kvantitativa urvalet inkluderade 

18 bolag där två bolag blev bortfall. Dataurvalet har strukturerats som paneldata och 

bearbetats genom statistiska tester för att generera så statistiskt signifikanta resultat som 

möjligt. Paneldataregressionernas ingående variabler utgår från de faktorer som 

författarna diskuterat i den teoretiska referensramen samt från insamlad primärdata 

genom intervjuer med åtta stycken fallföretag. 

Då författarna har, i yttersta mån, förhållit sig objektivt vid framförallt 

datahanteringen anses studien ha en hög reliabilitet. Sekundärdata har hämtats från en 

välrenommerad databas och kontrollerats för att minimera mätfel och den mänskliga 

faktorn. Då författarna har redogjort för varje steg i metodprocessen samt utgått från 

SFF:s rekommendationer vid beräkning av de finansiella nyckeltalen ökar studiens 

replikerbarhet och trovärdighet. De kvalitativa intervjuerna försvårar dock delvis 

processen att återskapa studien till fullo på grund av anonymiteten av respondenterna. 

Validiteten i studien anses ha stärkts då författarna kvantifierat faktorer från variabler i 
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den teoretiska referensramen, vilka uppnått signifikanta resultat i tidigare forskning. 

Detta ökar även studiens generaliserbarhet trots att den i viss mån är begränsad i form 

av tidsperiod och val av sektor. Författarna menar dock att generaliserbarheten stärks då 

studien genererat statistiskt signifikanta resultat och samband från variablerna, vilka i 

tidigare forskning varit hänförbara till andra sektorer.  
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5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de empiriska resultaten av studien. Först redogörs den 

kvantitativa delen med deskriptiv statistik och resultat från regressionerna. Därefter 

redogör författarna resultatet från de kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuerna. 

Författarna har valt att presentera en övergripande bild av de resultat som anses 

viktiga för studien, för ytterligare information hänvisas läsaren till appendix.  

5.1 Deskriptiv statistik 

5.1.1 Variabler  

I syfte att presentera en överblick av datamaterialet har deskriptiv statistik i tabell 5:1 

sammanställts där samtliga variabler ingår varav skuldsättningsgrad (SKG), skuldandel 

(SKA) och nettoskuld/EBITDA (NS/EBITDA) är beroende variabler. I tabellen 

redogörs fördelningen av samtliga 960 observationer med tillhörande medelvärden, 

medianer, standardavvikelser samt minimum- och maximumvärden.  

Företaget med den högsta observerade skuldsättningsgraden är drygt 192 % där den 

lägsta observationen var 20,6 % med ett medelvärde om 78,3 %, vilket innebär en stor 

spridning i materialet. Detsamma gäller för nettoskuld/EBITDA där högsta 

observationen är 11,6 år med ett lägsta värde om -4,79 år. Sett till skuldandel tenderar 

företagen att vara mer heterogena med ett högsta värde om 48,8 % och ett lägsta om 3,3 

% med ett medelvärde på 25 %. Skillnaderna i spridning mellan de olika 

skuldsättningsmåtten kan delvis förklaras genom att populationen utgörs av 

industriföretag. Detta gör att spridningen i måttet skuldandel blir mindre jämfört med 

måttet skuldsättningsgrad då det förstnämnda tar hänsyn till mängden tillgångar vilket 

överlag speglar industriföretagens verksamheter. Detta till skillnad mot måttet 

skuldsättningsgrad som är beroende av vilka finansiella poster som tas med i 

beräkningen från balansräkningen. Givet en mindre spridning i skuldandel jämfört med 

skuldsättningsgrad och nettoskuld/EBITDA innebär det att industriföretagen tenderar att 

vara mer homogena vad gäller total skuldsättning och mer heterogena i uppdelningen av 

räntebärande- respektive icke räntebärande skulder.  

De förklarande variablernas spridning är förhållandevis samlade där de flesta har en 

standardavvikelse under 3,5. Utmärkande variabler är PE-talet och 

räntetäckningsgraden med en standardavvikelse på 7,95 respektive 5,92.  
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Tabell 5:1 Deskriptiv statistik över variabler. En sammanställning över kvoter för de 

finansiella nyckeltalen och värderingsmultiplarna under perioden 2006-2009 för 

samtliga 16 bolag, vilket utgör 960 observationer.             

Variabler Medel Median Max. Min. Std.avv. 

Utdelningar (SEK) 2,968 2,825 11,000 0,000 1,972 

EV/EBITDA 8,829 8,350 17,170 2,660 3,231 

Marknadsvärde (log) 10,180 10,330 12,348 7,882 1,102 

NS/EBITDA (år) 1,649 1,561 11,609 -4,785 2,767 

P/B-tal 2,985 2,870 8,420 0,430 1,599 

P/E-tal 15,070 14,000 39,000 2,400 7,955 

RE (%) 0,213 0,223 0,439 -0,081 0,108 

RSYSS (%) 0,171 0,167 0,457 -0,037 0,116 

RT (%) 0,098 0,097 0,253 -0,020 0,069 

Räntetäckningsgrad (ggr) 10,370 9,509 24,597 -0,544 5,921 

Skuldandel (%) 0,250 0,253 0,488 0,033 0,134 

Skuldsättningsgrad (%) 0,783 0,724 1,918 0,206 0,402 

Storlek (log) 17,532 17,556 19,531 15,323 1,103 

Tobins Q 1,073 0,992 2,231 0,112 0,509 

Tillväxt (%) 0,057 0,076 0,398 -0,281 0,125 

5.1.2 Korrelationsmatris 

För att identifiera eventuella problem med multikollinearitet i datamaterialet studerades 

korrelationen mellan förklaringsvariablerna. Författarna har fastställt ett gränsvärde på 

+/-0,65, i enlighet med Wahlin (2011). I tabell 5:2 presenteras en korrelationsmatris för 

dataunderlaget som visar förhållandet mellan samtliga variabler i studien. Korrelationen 

mellan studiens förklaringsvariabler är som starkast mellan räntabilitet på totalt kapital 

(Rt) och räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss). Därtill råder stark korrelation mellan 

förklaringsvariablerna räntabilitet på eget kapital (Re) och räntabilitet på totalt kapital 

(Rt) samt mellan räntabilitet på sysselsatt kapital (Rsyss) och räntabilitet på eget kapital 

(Re). Alla dessa överstiger gränsvärdet på 0,65 kan anses logiskt då lönsamhetsmåtten i 

viss mån mäter liknande poster i företagets finansiella rapporter, vilket skapar en 

naturlig korrelation.   
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5.2 Regressionsresultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten från de regressionsskattningar som författarna 

har utfört. Tre övergripande regressionsanalyser har genomförts, en för varje beroende 

variabel. Datamaterialet består av 16 bolag som ska analyseras över en tidsperiod om 

fyra år. Totalt består varje regressionsskattning av 64 observationer. Enligt ovanstående 

korrelationsmatris 5:2 råder det stark korrelation mellan lönsamhetsmåtten, vilket tyder 

på multikollinearitet i dataurvalet. För att detta inte ska påverka skattningarna och på så 

sätt underlätta för statistiska slutsatser har de tre lönsamhetsmåtten körts separat vid 

varje regressionsskattning. Varje enskilt lönsamhetsmått har inkluderats för varje 

beroende variabel, således innefattar studien nio regressionsskattningar.  

Paneldata har använts i regressionsmodellerna för att undersöka och analysera 

heterogenitet mellan bolagen. Enligt resultaten från Hausman-testen, vilka presenteras i 

appendix A, används fixed effetcs för samtliga regressionskörningar för att analysera 

beroendevariablerna så effektivt som möjligt. Förekomsten av autokorrelation och 

heteroskedasticitet i datamaterialet justerades för att generera mer effektiva och 

statistiskt säkra skattningar. Författarna antar vidare approximativ normalfördelning i 

datamaterialet på grund av tillräckligt stort datamaterial samt då studien skattar linjära 

samband. 
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5.2.1 Regressionsskattning 1 

I tabell 5:3 visas regressionsskattningarna för samtliga tre beroende variabler 

(skuldsättningsgrad, skuldandel och nettoskuld/EBITDA) där förklaringsvariablerna Rt 

och Rsyss är exkluderade. För skuldsättningsgrad visar resultaten signifikanta positiva 

samband med P/B-talet samt storlek och negativa samband med EV/EBITDA, 

marknadsvärde, räntabilitet på eget kapital och tillväxt. Skattningen av beroende 

variabeln skuldandel resulterade i samma positiva samband som påträffades för 

skuldsättningsgraden, det vill säga med P/B-talet och storlek. Negativa samband 

påträffades med förklaringsvariablerna EV/EBITDA, marknadsvärde och tillväxt. För 

beroende variabeln nettoskuld/EBITDA råder det positiva signifikanta samband med 

EV/EBITDA och storlek samt ett negativt signifikant samband med marknadsvärde.  

 

Tabell 5:3 Regressionsskattning 1 med samtliga beroende variabler och Re (exkluderat 

Rt och Rsyss) *** = 1 %, ** = 5 % och * = 10 % signifikansnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Beroende variabel 

 

Förklarande variabel 

SKG SKA NS/EBITDA 

Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat 

Utdelningar 0,031 0,019 1,616 0,004 0,003 1,231 -0,051 0,126 -0,407 

EV/EBITDA -0,051 0,017 -2,957*** -0,011 0,003 -4,047*** 0,381 0,123 3,089*** 

Marknadsvärde -0,516 0,079 -6,550*** -0,070 0,039 -1,782* -0,779 0,377 -2,063** 

P/B-tal 0,264 0,051 5,160*** 0,047 0,013 3,704*** -0,286 0,187 -1,528 

P/E-tal -0,002 0,004 -0,548 -0,001 0,001 -0,544 -0,027 0,055 -0,493 

Räntabilitet på eget kapital -1,236 0,483 -2,560** -0,223 0,141 -1,585 0,455 3,445 0,132 

Räntetäckningsgrad 0,000 0,005 0,063 -0,001 0,002 -0,462 0,012 0,050 0,242 

Storlek 0,734 0,355 2,068** 0,246 0,116 2,125** 4,500 0,781 5,760*** 

Tobins q 0,104 0,078 1,338 0,032 0,044 0,741 -0,121 0,742 -0,164 

Tillväxt -0,401 0,035 -11,549*** -0,136 0,014 -9,377*** 1,378 1,412 0,976 

Antal observationer 

 
64 

  
64 

  
64 

 Justerad R2 

 
0,705 

  
0,866 

  
0,777 
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5.2.2 Regressionsskattning 2 

Regressionsanalysen i tabell 5:4 visar skattningen av samtliga beroende variabler där 

förklaringsvariablerna Re och Rsyss är exkluderade. Resultatet för skattningen av 

skuldsättningsgrad visar positiva samband med utdelningar samt P/B-talet och storlek. 

Negativa samband påträffades mellan skuldsättningsgrad och förklaringsvariablerna 

marknadsvärde och tillväxt. För skuldandel tyder resultatet på positiva samband med 

P/B-talet och storlek. Därtill visar modellen negativa samband mellan skuldandel och 

EV/EBITDA och tillväxt. Gällande beroende variabeln nettoskuld/EBITDA påträffades 

positiva samband med förklaringsvariablerna EV/EBITDA, räntabilitet på totalt kapital 

och storlek där enbart ett negativt samband med marknadsvärde blev signifikant. 

 

Tabell 5:4 Regressionsskattning 2 med samtliga beroende variabler och Rt (exkluderat 

Re och Rsyss) *** = 1 %, ** = 5 % och * = 10 % signifikansnivå 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Beroende variabel 

 

Förklarande variabel 

SKG SKA NS/EBITDA 

Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat 

Utdelningar 0,036 0,019 1,876* 0,005 0,004 1,165 -0,050 0,113 -0,439 

EV/EBITDA -0,032 0,020 -1,629 -0,009 0,003 -2,841*** 0,431 0,148 2,904*** 

Marknadsvärde -0,440 0,097 -4,538*** -0,051 0,035 -1,470 -0,995 0,550 -1,807* 

P/B-tal 0,223 0,044 5,117*** 0,041 0,011 3,849*** -0,334 0,247 -1,351 

P/E-tal 0,003 0,004 0,866 0,000 0,001 0,224 -0,019 0,046 -0,410 

Räntabilitet på totalt kapital 0,673 0,943 0,714 -0,064 0,238 -0,268 6,901 1,775 3,889*** 

Räntetäckningsgrad -0,009 0,007 -1,247 -0,002 0,002 -1,221 0,010 0,024 0,411 

Storlek 0,827 0,459 1,801* 0,253 0,128 1,983* 4,820 1,114 4,328*** 

Tobins q -0,020 0,117 -0,171 0,013 0,041 0,330 -0,208 0,412 -0,504 

Tillväxt -0,776 0,140 -5,531*** -0,180 0,017 -10,397*** 0,609 0,603 1,010 

Antal observationer 

 
64 

  
64 

  
64 

 Justerad R2 

 
0,681 

  
0,859 

  
0,785 
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5.2.3 Regressionsskattning 3  

I tabell 5:5 nedan åskådliggörs resultaten från regressionsskattningen av samtliga 

beroende variabler där förklaringsvariablerna Re och Rt är utelämnade. Skattningen av 

beroende variabeln skuldsättningsgrad påvisar positiva samband med utdelningar, P/B-

talet samt storlek och negativa samband med EV/EBITDA och marknadsvärde. Utöver 

dessa resultat påvisar modellen ett starkt negativt samband mellan skuldsättningsgrad 

och tillväxt. Gällande skuldandelen genererar modellen fyra signifikanta samband, två 

positiva samband med P/B-talet och storlek samt två negativa samband med 

EV/EBITDA och tillväxt. Slutligen konstaterar modellen positiva samband mellan 

beroende variabeln nettoskuld/EBITDA och förklaringsvariablerna EV/EBITDA, 

räntabilitet på sysselsatt kapital och storlek samt ett negativt samband med 

marknadsvärde. 

 

Tabell 5:5 Regressionsskattning 3 med samtliga beroende variabler och Rsyss 

(exkluderat Re och Rt) *** = 1 %, ** = 5 % och * = 10 % signifikansnivå 

 

5.2.4 Sammanfattning regressionsskattningar 

De totalt nio paneldataregressionerna genererade både statistiskt signifikanta och icke 

signifikanta resultat för samtliga beroende variabler vilket betyder att modellen är 

välanpassad för studiens syfte. Regressionsskattningarna utgår från approximativ 

normalfördelning och är justerade för multikollinearitet, heteroskedasticitet och 

autokorrelation. Då det råder hög multikollinearitet mellan de tre lönsamhetsmåtten 

betyder det att de till stor grad mäter samma sak och då genererar liknande resultat.  

                       Beroende variabel 

 

Förklarande variabel 

SKG SKA NS/EBITDA 

Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat Koefficient S.f. t-stat 

Utdelningar 0,034 0,020 1,756* 0,005 0,004 1,121 -0,064 0,125 -0,514 

EV/EBITDA -0,030 0,018 -1,689* -0,008 0,003 -2,844*** 0,439 0,164 2,674** 

Marknadsvärde -0,452 0,103 -4,406*** -0,054 0,035 -1,538 -1,068 0,591 -1,805* 

P/B-tal 0,220 0,042 5,305*** 0,040 0,010 3,933*** -0,345 0,274 -1,259 

P/E-tal 0,003 0,004 0,880 0,000 0,001 0,454 -0,020 0,047 -0,425 

Räntabilitet på sysselsatt kapital 0,501 0,411 1,219 0,012 0,114 0,109 4,280 1,680 2,547** 

Räntetäckningsgrad -0,009 0,007 -1,241 -0,003 0,002 -1,242 0,012 0,023 0,509 

Storlek 0,858 0,466 1,840* 0,258 0,129 2,008* 5,029 1,416 3,552*** 

Tobins q -0,021 0,118 -0,176 0,012 0,040 0,299 -0,193 0,399 -0,484 

Tillväxt -0,781 0,163 -4,805*** -0,190 0,026 -7,225*** 0,714 0,647 1,104 

Antal observationer 

 
64 

  
64 

  
64 

 Justerad R2 

 
0,685 

  
0,858 

  
0,789 
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De mest signifikanta resultaten genererades för beroende variabeln 

skuldsättningsgrad när lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital inkluderades, för 

skuldandel när räntabilitet på eget kapital inkluderades och för nettoskuld/EBITDA när 

räntabilitet på totalt kapital inkluderades. Dessa regressionsskattningar återfinns i 

appendix A samt som resultat i tabell 5:6 nedan.  

 

Tabell 5:6 De mest signifikanta resultaten 

Skuldsättningsgrad + Re Skuldandel + Re Nettoskuld/EBITDA + Rt 

Storlek (+)  Storlek (+) Storlek (+) 

Marknadsvärde (–) Marknadsvärde (–) Marknadsvärde (–) 

EV/EBITDA (–) EV/EBITDA (–) EV/EBITDA (+) 

P/B-tal (+) P/B-tal (+) Räntabilitet på totalt kapital (+) 

Tillväxt (–) Tillväxt (–) 

 Räntabilitet på eget kapital (–)     

   

5.3 Telefonintervjuer 

I detta avsnitt presenteras de kvalitativa semistrukturerade telefonintervjuerna. 

Författarna har valt att presentera en övergripande bild av respondenternas svar för varje 

fråga genom tabeller. Då respondenterna getts anonymitet har författarna kodat 

respektive företag med en siffra, för att kunna följa och jämföra respondenternas svar 

mellan frågorna erhåller företaget samma kodningssiffra genom hela studien. 

5.3.1 Respondenternas positioner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 5:7 illustreras respondenternas respektive positioner inom företaget. Intervjuerna 

har mestadels genomförts med företagens finanschefer samt med respondenter vars 

arbetsuppgifter innefattar informationsdelning eller finansiell hantering. Författarna har 

vidare tillfrågat respondenterna hur länge de arbetat inom företaget för att på så sätt få 

en känsla om respondenten rimligtvis besitter kunskap om frågor kring exempelvis 

Tabell 5:7 Respondenternas positioner   

Företag Respondentens position inom företaget 

1 Head of Group Finance  

2 Controller 

3 Finanschef 

4 Finanschef 

5 Finanschef 

6 Finanschef 

7 Regionschef 

8 Investor Relations Officer 
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historiskt arbete kring kapitalstrukturen och finanskrisen. Samtliga respondenter har 

arbetat inom sitt företag i åtta år eller mer, förutom en respondent, vilket författarna 

anser öka trovärdigheten till respondenternas svar. Av anonymitetsskäl har författarna 

valt att inte redovisa hur många år respektive respondent arbetat inom företaget.  

5.3.2 Nöjdhet med kapitalstruktur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga företag är i dagsläget nöjda med sin kapitalstruktur, det vill säga dagens 

förhållande mellan skulder och eget kapital, vilket framgår av tabell 5:8. Hälften av 

företagen (företag 1, 2, 4, 6) nämner att de har ett uppsatt mål, antingen ett soliditets- 

eller ett skuldsättningsmått, som de aktivt arbetar mot. Några företag nämner att det är 

problematiskt att säga att de är nöjda, då det alltid går att bli bättre. Definitionen av 

bättre skuldsättning skiljer sig dock mellan företagen. Företag 6 nämner att de hellre ser 

att företaget har 3 % högre skuldsättning än lägre och företag 2 menar att de alltid vill 

ha en lägre skuldsättning. Företag 4, 5, 8 nämner att de arbetar aktivt med 

kapitalstrukturen och att de anpassar sig om de inte är nöjda. I detta avseende nämner 

företag 8 att de anpassar kapitalstrukturen genom extra utdelningar. Några företag 

påpekar problematiseringen i nöjdheten med kapitalstrukturen genom företagets strategi 

om att genomföra förvärv då detta påverkar kapitalstrukturen. Dessa företag nämner 

också att de aktivt försöker återgå till normala nivåer. Företag 5, som genomfört 

förvärv, nämner att de kommer att återbetala en del av deras skuld för att inte erhålla en 

lägre kreditrating i framtiden.    

 

 

 

 

 

 

 

 Tabell 5:8 Nöjdhet med kapitalstruktur   

Företag Är företaget nöjda med kapitalstrukturen idag? 

1 Ja 

2 Ja 

3 Ja 

4 Ja 

5 Ja 

6 Ja 

7 Ja 

8 Ja 
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5.3.3 Arbetet med kapitalstruktur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagen har generellt sett blivit mer aktiva i arbetet med kapitalstrukturen, vilket 

framgår av tabell 5:9 där företagen fick anpassa sig till en skala 1-7 där 1 motsvarade 

väldigt sällan och 7 väldigt aktivt. Fyra av åtta företag anger att arbetet med 

kapitalstrukturen ökat i aktivitet, där företag 3 och 4 har ökat sin aktivitet mest med två 

steg på skalan. Anmärkningsvärt är att inget företag angivit att de i dagsläget arbetar 

mindre aktivt med kapitalstrukturen jämfört med tidigare. Många företag nämner att 

definitionen av hur aktivt är problematiskt, då de tycker att det är svårt att jämföra sig 

med andra bolag. De menar också att aktiviteten med just kapitalstruktur är 

problematiskt vilket företag 6 uttrycker som ”det man jobbar med är ju 

balansräkningen, man tänker inte att nu jobbar vi med kapitalstrukturen”.  

Finanskrisen har medfört att kapitalstrukturarbetet blivit mer aktualiserat och 

generellt sett fått en högre prioritet på dagordningen bland företagen. Företag 5 menar 

att finanskrisen fick företagen medvetna om vikten av likviditet och tillgång till kapital 

för att inte riskera att bli handlingsförlamade. Företaget menar vidare att även om 

finanskrisens effekter inte drabbade företaget vad gäller likviditet eller tillgång till 

kapital, medförde krisen att de började arbeta mer effektivt med deras egen 

balansräkning i ett proaktivt syfte. Företaget nämner också i detta sammanhang 

bankernas betydelse, att arbetet aktualiserats då bankerna blev tvungna att minska sina 

balansräkningar och införa nya regleringar. Just denna aspekt hänför många företag till 

aktivitetsfrågan då företagen har löpande kontakt med banker och förhandlingar om lån, 

vilket bland annat styr hur aktivt företagen arbetar med kapitalstrukturen. Företag 2 

nämner speciellt att de, med tanke på deras förvärvsstrategi, inte kan genomföra alla 

förvärv genom egna medel varför finansieringsfrågan och bankrelationer blir viktiga 

faktorer. Företag 1, 3, 4 och 6 nämner att aktiviteten beror på företagets situation där det 

Tabell 5:9 Arbetet med kapitalstruktur     

  Aktivitet av arbetet med kapitalstruktur, skala 1-7 

Företag Historiskt (sedan 2000-talet) I dagsläget 

1 4 5 

2 5 5 

3 3 4 

4 3 5 

5 4 6 

6 7 7 

7 6 6 

8 5 5 

Summa 

aktivitet 
37 43 
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arbetas mer aktivt om företaget befinner sig i en sämre situation och mer sällan om 

företaget befinner sig i ett läge där kapitalstrukturen är mer lätthanterlig. Företag 3 

beskriver detta genom kassastorlek där företaget tidigare haft en likviditetskris och dålig 

finansiering, vilket ökade aktiviteten i arbetet kring kapitalstrukturen. När företaget fick 

rätsida på problemet resulterade det i en stor kassa, vilket underlättade finansieringen av 

företaget och därmed minskade aktiviteten. Sedan något år tillbaka har företaget ett 

lånebehov vilket återigen resulterade i en ökad aktivitet kring arbetet med 

kapitalstrukturen. Samma resonemang återfinns från företag 6 som förklarar detta 

utifrån att verksamheten går in i olika faser av exempelvis expansion eller konsolidering 

vilket gör företaget mer affärsdrivet än fokuserat på ett finansiellt tal. I fråga om 

prioritering av kapitalstrukturarbete nämner företag 3, 4 och 8 att detta är något som 

också styrs av ägarstrukturen och företagets styrelse.       

5.3.4 Anpassning efter konjunkturen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagen fick frågan om de anpassar kapitalstrukturen efter konjunkturen där sex av 

åtta företag inte gör det medan två företag anser att de gör både och, vilket framgår av 

tabell 5:10. Företag 8 är det företag som tydligast anpassar kapitalstrukturen efter 

konjunkturen med hjälp av extra utdelningar vid perioder av lägre tillväxt. Samtidigt 

nämner företaget att de oftast inte anpassar strukturen och att de har en konservativ syn 

på lånefinansiering, något som i första hand styrs av styrelsen. Företag 1 nämner att de 

anpassar sig till viss del efter konjunkturen och nämner samtidigt att konjunkturens 

inverkan på kapitalstrukturen har haft en begränsad påverkan sett till historiska siffror 

för företaget. Respondenten menar också att de är mindre beroende av konjunkturen då 

de har en god riskspridning och verkar inom olika segment vilket gjort att de klarade 

finanskrisen bättre än övriga företag. Respondenten nämner att marginalerna 

påverkades men att det inte ledde till några förluster, vilket gjorde att de inte blev 

pressade till lånefinansiering.  

Tabell 5:10 Anpassning av konjunktur   

Företag 
Anpassar företaget kapitalstrukturen efter 

konjunkturen? 

1 Ja/Nej 

2 Nej 

3 Nej 

4 Nej 

5 Nej 

6 Nej 

7 Nej 

8 Ja/Nej 
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De sex företag som anger att de inte anpassar kapitalstrukturen efter konjunkturen 

hänvisar främst till att det inte finns något behov och att det inte är något som gjorts 

hittills tillsammans med att företagen har en mer långsiktig plan vad gäller 

kapitalstrukturen. Intressant är att företag 5 nämner att de har en konservativ syn på 

deras verksamhet, att de har funnits under en väldigt lång tid och planerar att finnas en 

lång tid framöver där företaget har en långsiktig finansiering. Företaget nämner också 

att denna långsiktighet ibland har varit dyrare relativt kortsiktiga lån och att de inte har 

behövt anpassa sig i lånestruktur. Företag 2 och 4 nämner att det snarare är omvärldens 

krav än konjunkturen som styr där företag 2 nämner att ett förändrat ränteläge i 

framtiden kan medföra att företaget blir tvungen att amortera lån istället för att ta upp 

nya då finansieringskostnaden kan bli för hög. I likhet nämner företag 4 att priset för 

kapital, ränteläget och aktieägarnas avkastningskrav styr strukturen. Företaget nämner 

också att deras verksamhet styr valet, till exempel om bolaget ökar investeringarna eller 

genomför förvärv. Detta resonemang återfinns i företag 6 som menar att de försöker 

anpassa balansräkningen efter verksamheten, något de arbetat mycket med.  

5.3.5 Kredittillgångar efter finanskrisen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter finanskrisen är det endast ett av åtta bolag som upplever det svårare att erhålla 

krediter jämfört med innan. Företag 2 menar att tillgången till likvida medel 

begränsades under en kort period i samband med krisen men att det i dagsläget inte är 

påtagligt. Företag 1, som anser sig påverkats i mindre utsträckning av krisen än andra 

bolag, menar att de alltid uppfyllt bankernas kovenanter vilket medfört tillgång till 

krediter. Företaget nämner också att svaret till att de inte drabbades av indragna krediter 

i grund och botten är att de gick med vinst under hela perioden. Företag 3 och 4 menar 

att deras kreditrating avgör tillgången till krediter, där ett sänkt kreditbetyg innebär 

sämre lånevillkor och färre kreditgivare att välja bland. Båda företagen nämner också att 

deras företag har en namnkännedom då de är stora och globala, vilket medför att de 

anses som attraktiva låntagare. Företag 5 och 6 menar att klimatet direkt efter 

 Tabell 5:11 Kredittillgångar efter finanskrisen   

Företag 
Upplever företaget det svårare att erhålla krediter efter 

finanskrisen jämfört med innan? 

1 Nej 

2 Ja 

3 Nej 

4 Nej 

5 Nej 

6 Nej 

7 Nej 

8 Nej 



 
 

54 

finanskrisen var tuffare än vanligt, det fanns färre kreditgivare och lånevillkoren var 

sämre med högre priser på kapital. Företag 5 som använder sig av långt upparbetade 

krediter hade inga låneförfall under finanskrisen vilket innebar att de hade säkerställt sin 

finansiering över en längre period och inte drabbades av finanskrisen kreditmässigt. 

Företaget nämner också att andra företag med korta säkerhetsprogram tvingades ta upp 

dyra lån som fanns i begränsad omfattning.  

Fyra företag (1, 4, 5, 6) nämner att de använder kapitalmarknaden genom 

obligationer och företagscertifikat. Företag 6 beskriver att användandet av 

kapitalmarknaden är den trend som vuxit fram till följd av finanskrisen. Företaget 

påpekar också att kredittillgången i dagsläget är det omvända, att banker nu är i behov 

av att låna ut kapital men att företagen inte finner det intressant att placera kapitalet i 

riksbanken med dagens ränteläge. Denna förändring av lånemarknaden kan återspeglas 

från företag 6 som också menar att det nya ränteläget påverkat tillgången till kapital.   

Författarna frågade även företagen om de upplevde någon skillnad i tillgång och 

flexibilitet till kapital mellan banker i Sverige respektive utomlands. Generellt sett har 

företagen inte upplevt någon avgörande skillnad, företag 4 menar att svenska banker till 

viss del var något mer flexibla när krisen var som värst och menar att ”man vet ju inte 

förrän det blåser till, vilka som står en vid då”. En del företag nämner också att de inte 

kan yttra sig i denna fråga då de har begränsade krediter utomlands eller enbart i 

Sverige.      

5.3.6 Preferensordning vid val av finansieringsform 

 

Företagens preferensordning i val av finansieringsform framställer till viss del hur 

företagen önskar agera när det gäller beslut som rör företagets kapitalstruktur. Av tabell 

5:12 framgår att fem av åtta företag väljer en preferensordning av i första hand interna 

medel, därefter lånefinansiering och i sista hand nyemission. Företag 1 nämner att det 

ska till något speciellt för att de ska genomföra en nyemission och att de behåller 

preferensordningen så länge som deras nyckeltal är stabila. Preferensordningen är 

utformad efter företagets normala verksamhet där ett antal mindre förvärv sker varje år. 

Finansieringen av förvärven sker genom på förhand färdigställda lån och interna medel, 

dock menar företaget att vid ett större förvärv kan det bli nödvändigt att ta till andra 

             Tabell 5:12 Preferensordning av finansieringsform         

Preferensordning Val av finansieringsform 

1 Interna medel Lånefinansiering Interna medel/Lånefinansiering Inga preferenser 

2 Lånefinansiering Nyemission/Interna medel Nyemission N/A 

3 Nyemission N/A N/A N/A 

Antal företag 5 st. 1 st. 1 st. 1 st. 

Företag, nummer 1, 2, 3, 5, 8 4 6 7 
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finansieringsformer. Denna syn delas av företag 2 som också har en förvärvsstrategi där 

finansieringen i första hand sker genom interna medel, dock är detta inte alltid 

tillräckligt för finansiering av stora förvärv vilket gör lånefinansiering till ett 

andrahandsval och nyemission ett sistahandsval. Företag 3 påpekar att det förekommer 

nyemissioner i koncernen men att det är mindre vanligt i ett land som Sverige. Företag 5 

delar ovan nämnda preferensordning och påpekar att de inte har frågat aktieägarna om 

pengar på ”en herrans massa år”. Företag 8 menar att de följer preferensordningen då 

företaget genererar höga kassaflöden vilket gör interna medel till förstahandsval och 

därefter lånefinansiering då de anser sig låna billigt, vilket gör att nyemission kommer i 

sista hand.  

Företag 6 hävdar att nyemission är sista utvägen för alla företag och att de inte har 

någon direkt preferensordning mellan interna medel eller lånefinansiering. Företaget 

menar istället att det är en kombination av dessa utifrån skuldsättningsmål och mix av 

verksamheter.  

Anmärkningsvärt i val av finansieringsform är företag 4 som har en helt annan syn 

tillskillnad mot tidigare företag, detta exklusive företag 7 som inte kunde yttra sig i 

frågan. För samtliga av de andra företagen framgår att nyemission är ett självklart 

sistahandsval och att det undviks i största möjliga mån. Företag 4 menar att de i första 

hand söker lånefinansiering så länge kreditratingen håller och att det därmed finns en 

gräns där företaget övergår till att genomföra nyemissioner eller använda interna medel. 

Företaget menar att det inte går att rangordna nyemission eller interna medel mellan 

varandra då valet av dessa beror på flertalet faktorer och situationer. Respondenten 

menar också att det är mer en semantisk fråga ”om man först gör en utdelning och sen 

en nyemission i samma veva, är det då interna medel eller en nyemission – det är mer 

bokföringstekniskt”. Företaget belyser dock att de lånar så länge det är lönsamt och 

möjligt tills dess att riskerna blir för påverkbara. Med risker avses främst 

upplåningsrisken, att det blir mer problematiskt att erhålla lån då långivarna blir färre 

och kostnaden blir högre.   

5.3.8 Sammanfattning telefonintervjuer 

Samtliga företag är nöjda med dagens sammansättning av kapitalstruktur, där hälften av 

företagen arbetar mot ett uppsatt mål. Vad som anses vara en optimal nivå eller nöjdhet 

med kapitalstrukturen går isär då företagen uttrycker skilda åsikter om ökad- respektive 

minskad skuldsättning. Generellt har kapitalstrukturen fått ökad aktivitet bland 

företagen, där inget företag angett att de har minskat arbetsaktiviteten sedan 2000-talet. 

Bidragande orsaker till ökad aktivitet är följderna av finanskrisen, företagens finansiella 

situation och verksamheternas cykler. Förhållandet till bankerna och deras kovenanter 

anses också bidra till ökad aktivitet.  
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Få företag anpassar kapitalstrukturen efter rådande konjunktur då det finns en 

konservativ syn och en långsiktighet i finansieringsplanen där företagen inte sett något 

behov till anpassning. Företagen som inte anser sig anpassa kapitalstrukturen efter 

konjunkturen nämner att de i större utsträckning anpassar sig efter omvärldens krav och 

verksamhetens utformning. Två av företagen anpassar sig till viss del efter konjunkturen 

där det ena företaget uttrycker att anpassningen sker genom extra utdelningar i perioder 

med låg tillväxt men påpekar dock att arbetet i första hand styrs av styrelsen.  

Endast ett företag nämner att det blev svårare att erhålla krediter efter finanskrisen. 

Dock framgår det tydligt att marknadsläget idag är det motsatta till följd av nya 

räntelägen. I detta sammanhang framgår att kapitalmarknaden vuxit sig starkare efter 

finanskrisen och att stora företag med finansiell stabilitet inte drabbats av indragna 

krediter. Vidare är långsiktig finansiering en faktor som minskar beroendet till 

förändrade marknadslägen.  

Den vanligaste preferensordningen av finansieringsval är i första hand interna medel 

och därefter lånefinansiering. Nyemission är något samtliga företag försöker undvika i 

största möjliga mån, detta med undantag från ett företag som har en motsättande syn 

gällande preferensordning.   
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6 Analys 

Inledningsvis analyseras studiens kvantitativa samband mellan skuldsättning och 

förklaringsvariablerna. Därefter behandlar avsnittet studiens kvalitativa del, där 

industriföretagens arbete och hantering samt anpassning av kapitalstrukturen 

analyseras. Avsnittet avslutas med en övergripande diskussion samt implikationer kring 

studiens resultat.   

6.1 Påverkansfaktorer för kapitalstruktur vid en konjunkturnedgång 

6.1.1 Företagsstorlek 

Författarna finner att det positiva sambandet mellan skuldsättning och företagsstorlek 

generellt gäller över olika konjunkturer vilket kan förklaras av industriföretagens höga 

andel materiella tillgångar. Utifrån ett riskperspektiv motsätter sig dock författarna 

sambandet, vilket går emot studiens referensram. Detta då den generella risken och 

osäkerheten i företaget, oavsett företagsstorlek, sannolikt borde öka under en krisperiod 

vilket implicerar en minskad skuldsättning. 

Från den kvantitativa analysen kan konstateras att storlek har ett signifikant positivt 

samband med skuldsättning mellan åren 2006-2009. Detta innebär att större 

industriföretag har en högre skuldsättning under en konjunkturnedgång. Sambandet går 

i linje med Harris och Raviv (1991) samt Rajan och Zingales (1995), vilket tyder på att 

sambandet gäller över olika konjunkturer. Dock finns motsättningar till sambandet där 

Titman och Wessels (1998) samt Bexell och Johansson (2013) fann ett negativt 

samband med företagsstorlek.  

Det positiva sambandet kan förklaras utifrån perspektivet att industriföretag 

karaktäriseras av en hög andel materiella tillgångar vilket generellt innebär kostsamma 

investeringar och en tung balansräkning. Större industriföretag, mätt som omsättning, 

har generellt en större andel av materiella tillgångar vilka antingen finansieras genom 

skuldsättning eller genom interna medel. Generellt räcker inte de interna medlen för att 

finansiera hela verksamheten varför lånefinansiering är aktuellt, där en fördel med 

lånefinansiering är att tillgångarna kan användas som säkerhet. Att det finns ett positivt 

samband mellan materiella tillgångar och skuldsättningsgrad stödjs av studier från 

Rajan och Zingales (1995) samt Chen och Hammes (2004). 

Det positiva sambandet mellan företagsstorlek och skuldsättningsgrad skulle också 

kunna förklaras utifrån ett riskperspektiv där ett större företag tenderar att ha en lägre 

risk för konkurs och finansiell oro. Detta skulle kunna innebära en högre riskaptit till 

skuldsättning. Samtliga forskningsresultat från referensramen fann detta sambandet 

mellan skuldsättningsgrad och företagsstorlek ur ett riskperspektiv negativt där också 

Bergqvist et al. (2004) fann detta samband för svenska industriföretag. Författarna anser 
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att denna studie motsätter sig detta samband som förklaring till ökad skuldsättning. 

Detta då företag, generellt sett, har en högre sannolikhet till konkurs och finansiell oro 

under en krisperiod och att den höga riskaptiten således inte borde gälla för tidsperioden 

2006-2009. Författarna motsätter sig vidare sambandet då företag under en krisperiod 

generellt borde sträva efter en minskad skuldsättning snarare än en ökad. Strävan efter 

en minskad skuldsättning i kristider ger vidare belägg för en motsättning till Modigliani 

och Millers teori från 1963 om att företag ökar skuldsättningen till fördel för hävstång 

och skattesköldseffekter. 

6.1.2 Lönsamhet 

Studien fann ett negativt samband mellan skuldsättning och räntabilitet på eget kapital, 

vilket går i linje med tidigare forskning samt att författarna anser att sambandet gäller 

över olika konjunkturer. Dock motsätter sig författarna att förklaringen till sambandet 

skulle vara utnyttjandet av skattesköld- och hävstångseffekter, vilket tidigare forskning 

visat. Författarna menar att förklaringen till sambandet istället är att lönsamma bolag 

genererar interna medel vilka utnyttjas till att i första hand finansiera verksamheten, 

enligt Pecking Order-teorin. Studien fann vidare ett positivt samband mellan 

nettoskuld/EBITDA och räntabilitet på totalt kapital där författarna anser att 

sambandet inte går att motivera givet Pecking Order-teorin. Författarna anser att en 

konjunkturnedgång förstärker förklaringarna till sambanden.    

I linje med Modigliani och Miller (1963) fann denna studie ett negativt samband 

mellan lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital och skuldsättningsgrad. De menade 

att ett företag borde finansiera sin verksamhet genom skulder i syfte att öka 

lönsamheten. Liknande negativa samband fann även Myers (1984), Chen och Hammes 

(2004) samt Rajan och Zingales (1995) vilka menade att lönsamhet är negativt 

korrelerat med skuldsättningsgraden i ett bolag. Dessa studiers resultat identifierades 

under en period som inkluderade flera konjunkturvändningar vilket vittnar om att denna 

studies resultat även kan hänföras till andra tidsperioder. Dock finner studien ett 

motsättande positivt samband mellan nettoskuld/EBITDA och räntabilitet på totalt 

kapital, vilket är i linje med resultatet från Frank och Goyal (2009). 

Författarna till denna studie anser att Modigliani och Millers (1963) samband inte 

gäller för en konjunkturnedgång. Detta då en ekonomisk nedgång medför en sviktande 

lönsamhet och en ökad finansiell osäkerhet varför författarna menar att det är osannolikt 

att ett bolag, under en kristid, tar upp mer skulder för att stärka lönsamheten. Författarna 

anser att studiens samband kan förklaras genom att de negativa riskerna associerad med 

en ökad skuldsättning under en krisperiod överstiger de ”normala” fördelarna med 

skattesköld- och hävstångseffekter. Författarna menar att den associerade risken skulle 

kunna vara kopplad till att en kristid medför försämrade lånevillkor tillsammans med 

minskade kassaflöden. De försämrade lånevillkoren medför en högre skuldränta och 
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minskade kassaflöden innebär en lägre räntabilitet på totalt kapital. Författarna menar 

att denna effekt medför att företagen inte utnyttjar hävstångseffekten då skuldräntan 

överstiger räntabiliteten på det totala kapitalet. 

Samtidigt menar författarna att fördelarna med skattesköldseffekten delvis beror på 

ränteläget, en lägre ränta betyder minskade räntekostnader vilket får en direkt begränsad 

effekt på avdragsfördelen med skattesköldseffekten. Kopplat till dagens marknadsläge 

med rekordlåga räntenivåer bör företagen vara mindre villiga att utnyttja 

skattesköldeffekten genom ökad skuldsättning. Författarna menar vidare att situationen 

går att se från ett annat perspektiv, att en lägre ränta innebär minskade lånekostnader. 

Detta bör vara gynnsamt för företag som är mer verksamhetsdrivna i sin skuldsättning 

tillskillnad från de företag som är fokuserade på en optimal nivå av skuldsättning enligt 

Trade Off-teorin.   

Det negativa sambandet mellan lönsamhet och skuldsättning kan ytterligare förklaras 

genom Pecking order-teorin som menar att lönsamma bolag i första hand borde använda 

internt genererade kassaflöden som finansiering. Detta implicerar att lönsamma bolag 

borde vara mindre belånade då företagen återinvesterar vinsten i verksamheten, vilket 

ger ett lägre lånebehov och informationsasymmetri. Författarna menar att ett bolag 

under en kristid generellt har sämre lönsamhet vilket innebär en mindre andel interna 

medel att finansiera verksamheten med. Även om ett företag har minskad lönsamhet så 

måste verksamheten finansieras, när de interna medlen utnyttjats återstår 

lånefinansiering eller nyemission. I detta fall har det tydligt framgått att 

industriföretagen generellt undviker nyemission, varför författarna menar att sambandet 

kan förklaras genom Pecking Order-teorin. Vidare innebär det motsättande positiva 

sambandet mellan nettoskuld/EBITDA och räntabilitet på totalt kapital att minskade 

kassaflöden skulle innebära en minskad skuldsättning. Givet att företaget har ett 

kontinuerligt finansieringsbehov innebär detta att de minskade interna medlen medför 

att företaget har lånefinansiering eller nyemission som återstående finansieringsval. 

Enligt sambandet så minskar skuldsättningen, vilket skulle innebära att företaget 

använder nyemission till finansiering. Således går sambandet inte att motivera givet att 

industriföretaget följer Pecking Order-teorin som förespråkar att nyemission är ett 

sistahandsval. Författarna menar även att sambandet inte går att motivera oavsett 

konjunkturläge, givet Pecking Order-teorin. Detta då industriföretagen som exempelvis 

får ökade kassaflöden vid en konjunkturuppgång skulle använda dessa till att finansiera 

verksamheten med en ökad andel interna medel och således minska 

skuldsättningsbehovet.   

Att industriföretagen generellt följer en Pecking Order-teori menar författarna 

förstärks under en konjunkturnedgång eller en period av minskad lönsamhet, detta givet 

att det finns en medvetenhet om företagets preferensordning. Medvetenheten består i att 

aktieägare har kännedom om att företaget i första hand utnyttjar interna medel, därefter 
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lånefinansiering och i sista hand nyemission. Författarna har tidigare nämnt att 

osäkerhet och sviktande lönsamhet generellt gäller för kristider, varför författarna menar 

att just den uttalade preferensordningen får stor betydelse för hur företaget uttrycker att 

de har påverkats av krisen. Vid en nyemission, vilket är företagens sistahandsval, har 

företaget redan utnyttjat de interna medlen och lånefinansieringen till fullo. Författarna 

menar därför att företagen håller starkare på preferensordningen under en period präglad 

av minskad lönsamhet då en nyemission skulle spegla att tidigare finansieringsalternativ 

redan spelats ut.  

6.1.3 Tillväxt 

Det negativa sambandet mellan skuldsättning och tillväxt anser författarna kan 

förklaras av att tillväxt generellt innebär ökade interna medel, vilket minskar 

skuldsättningen i företaget. Författarna motsätter sig delvis tidigare forskning som 

menar att företag ökar skuldsättningen för flexibilitet respektive minskar 

skuldsättningen för uppfyllandet av bankers kovenanter, detta förklaras genom Pecking 

Order-teorin samt övergången till kapitalmarknaden.   

Studien fann ett negativt samband mellan skuldsättning och tillväxt för svenska 

industriföretag under konjunkturnedgången, vilket innebär att skuldsättningen minskar 

när tillväxten ökar. Detta samband motsätter sig Guptas (1969) studie mellan åren 1961-

1962 om ett positivt samband där tillverkande företag med hög tillväxt skulle inneha 

högre skuldsättning för framtida flexibilitet i investeringsmöjligheter. Värt att nämna är 

att detta samband främst gäller för mindre bolag och får en begränsad effekt på större 

bolag då tillväxtmöjligheterna hos mindre bolag generellt sett är större. Författarna till 

denna studie anser dock att det är problematiskt att jämföra Guptas slutsatser med denna 

studies samband. Dels då tillväxten i en konjunkturnedgång generellt sett är lägre 

jämfört med en mer normal tidsperiod samt att studien undersöker företag noterade på 

Large-Cap listan, vilket enligt Gupta borde innebära en mer begränsad effekt.  

Lang et al. (1996) fann i likhet med denna studie ett negativt samband bland 

industriföretag mellan åren 1970-1989, ett samband som de menar gäller oavsett hur 

tillväxt eller skuldsättning definieras. De menar att företag, i motsats till Gupta (1969), 

väljer en lägre skuldsättning för att inte riskera att förlora möjligheten till 

lånefinansiering vid framtida investeringar. Således tolkar författarna att Lang et al. 

(1996) syftar till att företag är beroende av uppfyllandet av bankernas kovenanter. 

Författarna till denna studie fann att det negativa sambandet gällde för 

skuldsättningsgrad och skuldandel men inte för nettoskuld/EBITDA, vilket till viss del 

motsätter sig Lang et al. (1996) om att sambandet gäller oavsett definition av 

skuldsättning. 

Denna studies resultat anser författarna vara mer hänförlig till Lang et al., dels då 

deras tidsperiod innefattar flertalet förändringar i konjunkturen men också då sambandet 
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inte är begränsad till företagsstorlek. Författarna anser att både Lang et al. och Guptas 

slutsatser är logiskt hållbara men att det är problematiskt att överföra resonemanget till 

en period präglad av en finanskris. Författarna till denna studie anser att en ökad tillväxt 

borde innebära en ökad omsättning, vilket allt annat lika leder till ökade interna medel. 

Givet den generellt starka preferensordningen, enligt Pecking Order-teorin, som de 

svenska industriföretagen tycks följa innebär ökade interna medel en minskad 

skuldsättning. Detta då företagen i första hand använder de interna medlen till 

finansiering av verksamheten och därmed minskar lånefinansieringen. Dock vill 

författarna belysa att företagen också har möjligheten att använda de interna medlen, 

eller delar av det, till utdelningar till aktieägarna vilket då skulle innebära en mindre 

andel interna medel till finansiering av verksamheten och således generera ett ökat 

skuldsättningsbehov. Således menar författarna att industriföretagen motsätter sig 

Guptas (1969) slutsatser om att företagen skuldsätter sig för framtida flexibilitet. 

Författarna motsätter sig också till viss del Lang et al. (1996) då det i denna studie 

framgår att industriföretagen i stor utsträckning inte påverkats av indragna krediter hos 

banker. Således håller delvis inte resonemanget om att företagen innehar en lägre andel 

skulder för att inte riskera möjligheten till lånefinansiering i framtiden. Samtidigt visar 

denna studie att industriföretagen trimmat balansräkningarna i ett proaktivt syfte för att i 

framtiden inte riskera lånetillgångar, vilket till viss del går att koppla till förklaringen 

från Lang et al. (1996). Utöver detta växer kapitalmarknadstrenden sig starkare vilket 

vittnar om att företagen mer och mer lämnar det traditionella ”bankberoendet”.  

6.1.4 Värderingsmultiplar 

Sammanfattningsvis har författarna funnit att värderingsmultiplarnas samband med 

skuldsättning skiljer sig åt beroende på vilken variabel som studeras. P/B-talet visade 

sig ha hög ekonomisk signifikans och gäller oavsett konjunkturläge. Vidare fann 

författarna att sambanden med skuldsättning och marknadsvärdet samt EV/EBITDA är 

mer problematiskt och något som kan skilja sig åt beroende på vilken konjunktur som 

studeras.  

Baker och Wurgler grundade Market Timing-teorin år 2002, där de menar att företag 

anpassar emittering och återköp av aktier efter marknadens värdering. Graham och 

Harvey (2001) fann också i sin studie att marknadens värdering var en viktig faktor i 

valet av kapitalstruktur enligt tillfrågade finanschefer. Författarna till denna studie fann 

ett negativt samband mellan skuldsättning och marknadsvärdet, vilket innebär att 

skuldsättningen ökar när marknadens värdering minskar och tvärtom. Sambandet kan 

anses vara i linje med Market Timing-teorin vilket i detta fall innebär att industriföretag 

under en konjunkturnedgång, med låg marknadsvärdering, tenderar att emittera skulder 

framför eget kapital. Författarna anser dock att denna förklaring delvis är problematisk 

då studiens undersökta tidsperiod präglades av kris i kreditmarknaderna. Författarna 
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anser att krisen sannolikt har påverkat emitteringen negativt samtidigt som det är svårt 

att bedöma till vilken utsträckning det påverkat industriföretagens emittering av skulder. 

En begränsning vid analysen av sambandet är att författarna inte kan härleda om 

ökningen i skuldsättning vid en låg marknadsvärdering beror på en ökad emittering av 

obligationer från kapitalmarknaden eller en ökad lånefinansiering från banker. Därför är 

det problematiskt att analysera sambandet och således svårt att dra säkra slutsatser.  

Värderingsmultiplar är som tidigare nämnt viktiga finansiella mått som externa 

investerare analyserar vid ett beslut om kapital ska investeras i företaget eller inte. 

Författarna har via den kvantitativa analysen identifierat att P/B-talet och EV/EBITDA 

har ett signifikant samband till skuldsättning under konjunkturnedgången. Beträffande 

P/B-talet råder det positiva samband med skuldsättningsgrad samt skuldandel vilket kan 

förklaras av att nämnaren i de båda skuldsättningsvariablerna består av eget kapital. 

Matematiskt blir då att om P/B-talet minskar, kommer även skuldsättningsgraden samt 

skuldandelen att minska via förändringen av eget kapital. 

EV/EBITDA-värderingsmultipeln visade sig vara signifikant kopplad till studiens tre 

definitioner av skuldsättning. Det råder negativa samband med skuldsättningsgrad och 

skuldandel och ett positivt samband med nettoskuld/EBITDA. Det sistnämnda 

sambandet kan förklaras av att båda variablernas nämnare är EBITDA. De två negativa 

sambanden är statistiskt signifikanta men författarna menar att det inte råder ekonomisk 

signifikans för sambanden. Detta då framförallt jämförbarheten mellan bokförda värden 

som skuldsättningsgrad och skuldandel inte är möjlig med ett marknadsbaserat värde 

som täljaren i EV/EBITDA. Detta då författarna menar att marknadens värdering inte 

alltid överensstämmer med det bokförda värdet. Samtidigt är marknadsvärdet ett 

prognostiserat värde medan bokfört värde är tillbakablickande. Vidare anser författarna 

att de negativa sambanden är specifika för den undersökta tidsperioden. Normalt sett 

borde en ökning i skuldsättning generera en ökning av marknadsvärdet för företagets 

skulder vilket implicerar ett högre företagsvärde, allt annat lika. För den 

marknadssituation som studien undersöker kan förklaringen till de negativa sambanden 

vara att aktiemarknaden, det vill säga marknadsvärdet av det egna kapitalet, samt de 

likvida medlen har minskat mer än ökningen i marknadsvärdet av skulderna. Detta 

medför en sammanlagd minskning av företagsvärdet vilket innebär en lägre 

EV/EBITDA-kvot och ett negativt samband.  

6.2 Arbete och hantering med kapitalstruktur vid konjunkturnedgång 

Resultatet från intervjuerna indikerar att industriföretagen följer en Pecking Order-

teori vid finansiering av verksamheten samt att kapitalstrukturen ter sig vara 

verksamhetsstyrd. Studien finner inget starkare belägg för att företagen anpassar sig 

efter aktiemarknaden vilket Market Timing-teorin förespråkar. Vidare finner studien att 
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aktiviteten med arbetet kring kapitalstrukturen ökar i ”sämre tider”, vilket lett till att 

kapitalstrukturen fått ökad prioritet till följd av finanskrisen.  

Samtliga intervjuade företag är nöjda med dagens sammansättning av företagets 

kapitalstruktur. Vad som definieras som nöjdhet skiljer mellan fallföretagen. Hälften av 

företagen nämner att de arbetar mot ett uppsatt mål medan tre företag nämner att de är 

mer affärsdrivna än fokuserade på ett speciellt mått. Problematiken med en nöjdhet i 

kapitalstruktursammansättningen förstärks ytterligare då företagen skiljer sig åt vad 

gäller önskvärd ökning av antingen eget kapital eller skulder. Enligt teorin kan ett 

företag följa en så kallad Trade-Off teori vilket leder fram till en optimal nivå av 

skuldsättning. Denna teori är hänförlig till företag som arbetar mot ett mål, en optimal 

nivå, av skuldsättning i företaget. En annan syn på hanteringen av kapitalstrukturen är 

Pecking Order-teorin som innebär att företag följer en viss preferensordning vid 

finansiering av verksamheten. Enligt teorin ska företag i första hand välja att utnyttja 

interna medel, därefter lånefinansiering och i sista hand nyemission. Denna teori kan 

generellt förknippas vara mer hänförlig till de industriföretag som är verksamhetsdrivna 

än till de som arbetar mot ett specifikt mål. Detta då det specifika målet bör innebära 

styrning efter måluppfyllelse och inte efter en förutbestämd preferensordning.  

Författarna anser att de intervjuade industriföretagen i studien inte följer Trade-Off 

teorin då hälften av de industriföretag som arbetar mot ett uppsatt mål också arbetar 

efter en preferensordning enligt Pecking Order-teorin. Målsättningen med 

kapitalstruktursammansättningen är övergripande och utarbetad efter industriföretagets 

verksamhet, oftast är målsättningen ett tak som inte bör över- eller understigas. Då 

industriföretagens kapitalstruktur styrs av verksamhetens cykel, att den önskvärda nivån 

av skuldsättning inte alltid behöver vara optimal, och inte genom exempelvis fördelar 

med skattesköldseffekter anser författarna stärker beläggen för att industriföretagen inte 

följer Trade-Off teorin.  

Resultaten från intervjuerna visar istället belägg för att industriföretagen generellt 

följer Pecking Order-teorin. Fem industriföretag av åtta nämner att de följer den givna 

preferensordningen vid finansieringen av verksamheten där nyemission tydligt varit ett 

sistahandsval, förutom för ett industriföretag. Alla företag, förutom ett, har en negativ 

syn på nyemission där industriföretagen inte vill använda sina aktieägare till att 

finansiera verksamheten. Givet att industriföretagen följer en Pecking Order-teori bör en 

nyemission ses negativt då företaget i tidigare skede utnyttjat de interna medlen och 

lånefinansieringen till fullo, vilket gör att aktieägarna står som det sista stödet till 

finansiering. 

Vidare finner studien inget stöd för att industriföretagen anpassar sig till 

aktiemarknaden. Resultatet visar således inga direkta belägg för Market Timing-teorin, 

det vill säga att företag emitterar aktier vid hög värdering relativt bokför värde. Vidare 

fann författarna inget belägg för att industriföretag anpassar sig till aktiemarknaden 
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genom att exempelvis skuldsätta sig vid låga räntelägen vilket Graham och Harvey fann 

i deras studie år 2001.   

Studiens resultat visar också att aktiviteten kring arbetet med kapitalstruktur generellt 

ökat och blivit ett mer aktuellt och prioriterat område bland industriföretagen. 

Författarna hävdar att den bidragande orsaken är finanskrisen, vilket fått 

industriföretagen att trimma balansräkningarna i ett proaktivt syfte för att 

fortsättningsvis uppfylla bankernas kovenanter och bibehålla goda relationer. 

Författarna menar att det är just proaktivt då sju av åtta industriföretag inte blivit 

påverkade av indragna krediter från bankerna. I denna aspekt anser författarna att 

fallföretagen, som tillhör de större industriföretagen, utgör en förskönad bild av hur hela 

industripopulationen påverkades av bankernas förfall och nya regleringar efter 

finanskrisen. Studien stödjer mediabilden om att det skett en undanträngningseffekt där 

större företag prioriterats lån framför mindre företag. Detta då statistik visar att 

utlåningen från svenska banker minskat och att utlåningen till svenska företag från 

utländska banker ökat direkt efter finanskrisen, vilket vittnar om att mindre bolag sökt 

sig utomlands för extern finansiering. Författarna finner vidare resultat för att sämre 

tider, rent finansieringsmässigt, medför en ökad aktivitet i arbetet med kapitalstruktur 

jämfört med mer lönsamma tider där beslut kring finansiering är enklare att fatta. Detta 

går i linje med Pecking Order-teorin, att industriföretagen har en önskvärd 

preferensordning om hur verksamheten ska finansieras och när denna ordning inte går 

att följa krävs extra arbete och resurser.      

6.3 Anpassar industriföretagen kapitalstrukturen efter konjunkturen? 

Att kapitalstrukturen är situationsanpassad efter verksamheten menar författarna talar 

för en anpassning efter konjunkturläget. Dock anser industriföretagen i dagsläget att de 

inte medvetet anpassar strukturen. Författarna menar att huruvida företag anpassar sig 

eller antar rollen som ”överlevare” grundar sig i finansieringsstrategier samt 

flexibilitet i kapitalstruktursammansättning.   

De intervjuade industriföretagen anser sig, generellt, inte anpassa kapitalstrukturen 

utefter konjunkturen. Givet att industriföretagen följer en preferensordning och att 

verksamhetens cykler styr kapitalstrukturen, snarare än styrning till ett visst 

kapitalstrukturmål, menar författarna talar för anpassning efter konjunkturen. 

Författarna menar därmed att kapitalstrukturen är situationsanpassad till verksamheten, 

vilket i sin tur påverkas av konjunkturläget. Den ökade aktiviteten och prioriteringen av 

kapitalstrukturarbetet till följd av konjunkturens påverkan ökar behovet av anpassning 

och förståelse kring kapitalstruktur utifrån konjunkturen. Att konjunkturvändningar är 

något som sker allt oftare och att globaliseringen medför ökad konkurrens företagen 

emellan är något som kan anses bidragande till ett ökat behov av anpassning. Å andra 

sidan skulle det ökade behovet också kunna medföra att industriföretagen istället väljer 



 
 

65 

en strategi om överlevnad, att inte anpassa sig till följd av exempelvis 

justeringskostnader och inflexibilitet i anpassning av kapitalstruktur med en långsiktig 

finansiering.   

Trots att inget industriföretag haft problem med indragna krediter hos banker finner 

ändå studien belägg för att bankerna till viss del sätter spelreglerna. Finanskrisen 

uppmärksammade innebörden av goda bankrelationer och uppfyllandet av kovenanter, 

vilket ledde till proaktiva åtgärder och ökad aktivitet kring en effektiv balansräkning 

hos fallföretagen. Studiens intervjuresultat visar tydligt att en viktig faktor för 

skuldsättning av industriföretaget är kreditbetyget då det är avgörande för lånevillkor. 

Således påverkar bankerna till viss del hanteringen av kapitalstrukturen. Samtidigt går 

det att urskilja en ny trend genom studien, att fallföretagen minskat sitt beroende till 

traditionella banker genom att äntra kapitalmarknaden efter finanskrisen. Användandet 

av kapitalmarknaden med obligationer och företagscertifikat innebär ökad flexibilitet 

vad gäller finansieringsalternativ samt sammansättning av kapitalstrukturen då 

industriföretagen inte är lika beroende av exempelvis kovenanter från banker.  

6.3.1 Val av kapitalstrukturstrategi – anpassning eller överlevnad? 

Genom att studera påverkbara faktorer samt hanteringen av kapitalstrukturen, med 

fokus utifrån skuldsättning, för svenska industriföretag under konjunkturnedgången 

2006-2009 har författarna kunnat härleda en modell enligt figur 6:1. Modellen läses 

lodrätt och visar hur ett företags kapitalstruktursammansättning, det vill säga 

förhållandet mellan eget kapital och skulder, till viss del avgör företagets val av strategi 

vid en konjunkturnedgång.  

 

 

Figur 6:1 Kapitalstrukturstrategi utifrån en konjunkturnedgång. 
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Av modellen framgår att företag med en relativt hög skuldsättning tillhör 

strategikategorin ”överlevare”, det vill säga de företag som inte anpassar sig efter 

konjunkturen. Författarna menar att dessa företag innehar en långsiktig finansiering 

vilket innebär långa lån som gör företaget mindre beroende av en eventuell 

konjunkturnedgång. Detta då företaget påverkas mindre av förändrade marknadsvillkor 

genom att företaget inte får kontinuerliga låneförfall under konjunkturförändringen. 

Företaget har därmed säkrat en långsiktig finansiering av verksamheten vilket innebär 

att företaget generellt tagit upp mer lån än om företaget haft mer kortsiktiga lån. 

Författarna menar dock att långsiktigheten kan vara fördelaktig vid en 

konjunkturnedgång, då marknadsvillkoren ofta förändras till det sämre, men att 

företaget riskerar gå miste om förbättrade villkor under en konjunkturuppgång. Detta då 

flexibiliteten i sammansättningen av strukturen minskas genom att inneha långt 

upparbetade krediter då justeringskostnaderna generellt ökar. Således kan 

överlevnadsstrategin vara dyrare på kort sikt och mer fördelaktig på lång sikt. Motsatsen 

till en överlevnadsstrategi vore att anpassa sig efter konjunkturen genom kortsiktiga lån 

vilket innebär flexibilitet i sammansättningen och en generellt lägre skuldsättning då 

innestående skulder ska finansiera en kortare tidsperiod. Flexibiliteten av 

kapitalstruktursammansättning möjliggör att företagen kan anpassa önskvärd 

skuldsättning efter konjunkturläget genom att exempelvis ta upp en mindre andel 

skulder vid låneförfall, vilket sker mer kontinuerligt jämfört med överlevnadsstrategin. 

Dock riskerar företagen att vid en konjunkturnedgång tvingas att ta upp lån med sämre 

villkor, vilket således skulle kunna vara dyrare finansiering jämfört med 

överlevnadsstrategin samtidigt som de har möjlighet att anpassa storleken på lånet efter 

konjunkturen. Huruvida ett företag anpassar strukturen eller ses som överlevare avgörs 

också till viss del av hur stor påverkan en måttlig avvikelse från den optimala 

kapitalstrukturen innebär. De företag som upplever höga kostnader associerad med en 

måttlig avvikelse kommer mer sannolikt att anpassa kapitalstrukturen tillskillnad mot de 

företag som inte påverkas i samma utsträckning av en avvikelse.  

Då lånebehoven hos industriföretagen är mer verksamhetsstyrda avgörs lånestorleken 

delvis av vilken verksamhetsstrategi industriföretaget följer. Författarna menar därför 

att de industriföretag som följer en förvärvsstrategi troligtvis klassificeras som 

överlevare, då lånestorleken till ett förvärv inte kan anpassas utifrån förändrade 

lånevillkor på marknaden. Således bör dessa industriföretag ha långt upparbetade 

krediter för att inte riskera att finansiera förvärv med dåliga lånevillkor.  

Vidare kan modellen ses som mer övergripande än specifik. Författarna menar att 

många företag innehar en mix av långsiktig- och kortsiktig finansiering, varför 

författarna menar att många företag kan kategoriseras som ”mix”. Dock kan företagen 

utforma strategin till att vara mer eller mindre lång- respektive kortsiktig, det vill säga 

kategorisera sig mer eller mindre som exempelvis överlevare. Vidare ses modellen mer 
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som övergripande då den bortser från företagens riskbenägenhet vad gäller långfristig- 

respektive kortfristig skuldsättning. Risken är något som författarna menar att är svårt 

att estimera eller jämföra mellan respektive strategi då det finns stora skillnader mellan 

bolagens riskaptit, det vill säga skuldsättningsgrad, vilken är hänförlig till bolagens 

inriktning av verksamhet.  

Författarna anser avslutningsvis att industriföretagen tillhör kategorin överlevare. 

Detta då industrisektorn generellt sett har en högre skuldsättning relativt andra 

branscher. Den höga skuldsättningen innebär en minskad flexibilitet, vilken innebär att 

industriföretagen inte anpassar kapitalstrukturen efter konjunkturen. Den generellt 

konservativa synen på skuldsättning samt långt upparbetade krediter stärker motiven till 

att industriföretagen kan klassificeras som överlevare. Givet den höga skuldsättningen, 

att industriföretagens verksamheter är kostsamma, är lånebehovet svårt att anpassa efter 

konjunkturen. 

6.4 Avslutande diskussion och implikationer 

Ett företag måste oavsett konjunktur finansiera sin verksamhet, under en 

konjunkturnedgång förändras variablerna lönsamhet, tillväxt och risk till det sämre. 

Fem av sju förklaringsbara påverkansfaktorer råder oavsett konjunkturläge, vilket 

framgår av tabell 6:1 nedan. Vid analys av förklaringar till sambanden råder större 

skillnader mellan konjunkturnedgången 2006-2009 och för förklaringar som gäller 

oavsett konjunkturläge, där fyra av sju förklaringar är utmärkande för nedgången.  

 

Aktiviteten med arbetet och hanteringen av kapitalstrukturen i industriföretagen har 

ökat till följd av konjunkturnedgången, dock anser industriföretagen att de klarat 

finanskrisen relativt bra i jämförelse med andra företag. Studiens resultat indikerar 

således att en konjunkturnedgångs påverkan för industriföretagen till viss del har en 

begränsad effekt. Detta kan anses anmärkningsvärt då den studerade tidsperioden 

motsvarar en av historiens största finanskriser och bör rimligtvis medföra en påtaglig 

inverkan. I denna aspekt medför nedgångens tidslängd en implikation till resultatet av 

studien. Konjunkturnedgången 2006-2009 kan anses vara uppdelad i två perioder, dels 

Tabell 6:1 Signifikanta samband med skuldsättning för perioden 2006-2009, * = annan 

förklaring än tidigare forskning på grund av konjunkturnedgången 

Sambandet gäller oavsett konjunktur Sambandet gäller inte för konjunkturnedgången Ej förklaringsbara samband 

Företagsstorlek (+) Minskad risk genom företagsstorlek (+) Marknadsvärdering (–) 

Räntabilitet på eget kapital (–) * Räntabilitet på totalt kapital (+) EV/EBITDA och SKG (–) samt SKA (–) 

Tillväxt (–) *    

P/B-talet (+) 

EV/EBITDA (+) för nettoskuld/EBITDA 
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2006-2007 vilka inkluderar en konjunkturvändning men inte hänförlig till 

”krisperioden”. År 2008-2009 kan däremot klassificeras som rena ”krisår” vilka är mer 

hänförliga till drastiska ordernedgångar med sviktande lönsamhet, tillväxt och en ökad 

osäkerhet. En längre krisperiod skulle således innebära en större påfrestning av 

påverkande variabler som minskade kassaflöden, vilket skulle ge en mer kännbar effekt 

hos industriföretagen.  

Samtidigt finns implikationer i att analysera en krisperiod i efterhand tillsammans 

med respondenter från företagen, där dessa kan ha uppvisat en fasad om att krisen hade 

begränsad effekt på just deras företag. Utifrån studien framgår att industriföretagen är 

stabila nog att klara en krisperiod om 2-3 år relativt bra. Samtidigt är det svårt att 

undvika att se till Sverige som helhet, vilket är ett av de länder i EU som klarat 

finanskrisen bäst, vilket rimligtvis kan ha påverkat industriföretagens situation till det 

bättre. En annan implikation är att studien undersöker de största noterade 

industriföretagen i Sverige vilket medför en namnkännedom hos kunder, leverantörer 

och kreditgivare vilket kan anses bidra till minskad osäkerhet kring företaget överlevnad 

och därmed en större vilja att ingå i affärer. 
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7 Avslutning 

I detta avsnitt presenteras slutsatserna av studien vilka uppfyller studiens syfte samt 

besvarar forskningsfrågorna. Därefter presenterar författarna förslag på vidare 

forskning till studien och området kapitalstruktur utifrån konjunkturvändningar.  

7.1 Slutsatser 

Studien har analyserat vad som påverkade, samt hanteringen av industriföretagens 

kapitalstruktur under konjunkturnedgången år 2006–2009 utifrån skuldsättning. För att 

besvara påverkansfaktorer kartlade författarna samband mellan skuldsättning och olika 

förklaringsvariabler utifrån finansiella nyckeltal och värderingsmultiplar. Intervjuer 

genomfördes med hälften av industriföretagen i syfte att analysera hur företagen 

anpassar, arbetar med och hanterar skuldsättning över tiden. 

Flertalet faktorer kan konstateras påverka industriföretagens skuldsättning under 

konjunkturnedgången vilket framgår av tabell 6:1. Flest samband med faktorer som 

påverkade industriföretagens skuldsättning under konjunkturnedgången 2006–2009 kan 

förklaras oavsett konjunkturläge. För lönsamhet och tillväxt finner studien 

överensstämmelse med tidigare forskningssamband, dock menar författarna att det råder 

andra förklaringar till sambanden för konjunkturnedgången. Studien fann vidare ett 

positivt samband mellan skuldsättning och företagsstorlek, vilket gäller oavsett 

konjunkturläge. Dock menar författarna att förklaringen till att företagen skulle använda 

skuldsättning som hävstång utifrån en minskad risk givet en större företagsstorlek inte 

gäller för en konjunkturnedgång. Vidare fann studien ytterligare ett samband, 

nettoskuld/EBITDA och räntabilitet på totalt kapital, vilket inte kan motiveras utifrån en 

konjunkturnedgång givet Pecking Order-teorin. Studien fann därutöver sambandet 

skuldsättning och marknadsvärdering oförklarlig på grund av bristande information. 

Vidare finner studien att sambandet skuldsättningsgrad och skuldandel med 

EV/EBITDA varken är jämför- eller förklaringsbart. Det kan därmed konstateras att 

skuldsättningens påverkan av konjunkturnedgången 2006–2009 för finansiella nyckeltal 

och värderingsmultiplar i svenska industriföretag hade begränsad effekt givet den 

påverkan som råder oavsett konjunkturläge. Dock råder större inverkan vid analys av 

förklaringar till sambanden, där fyra av sju av kan förklaras annorlunda utifrån en 

konjunkturnedgång.  

Gällande hanteringen och arbetet med kapitalstrukturen bland industriföretagen kan 

konstateras att det är en effekt av företagens verksamhet. Konjunkturnedgången 2006–

2009 har medfört en ökad aktivitet kring arbetet med kapitalstrukturen, där framförallt 

bankernas ökade krav på kovenanter varit en bidragande orsak. En konjunkturnedgång 

innebär en ökad aktivitet arbetsmässigt då variablerna risk, lönsamhet och tillväxt 

generellt förändras till det sämre. Den sviktande lönsamheten och tillväxten bidrar till 
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minskade interna medel vilket ökar belåningsbehovet då industriföretagen generellt 

följer en preferensordning enligt Pecking Order-teorin. Den ökade skuldsättningen leder 

till en ökad risk för konkurs- och finansiell instabilitet, vilket under en 

konjunkturnedgång medför extra osäkerhet. Industriföretagens finansieringshierarki 

enligt Pecking Order-teorin förstärks under en konjunkturnedgång då en nyemission 

generellt ses mer negativt under en krisperiod. 

Industriföretagen anpassar generellt inte kapitalstrukturen utefter konjunkturen då de 

anses kategoriseras som ”överlevare” genom deras kapitalstrukturstrategi. Den 

begränsade flexibiliteten i kapitalstruktursammansättningen till följd av generellt 

kostsamma verksamheter anses bidragande till överlevnadsstrategin.   

7.2 Förslag till vidare forskning 

Kapitalstruktur utifrån konjunkturvändningar är ett relativt outforskat område, vilket ger 

möjlighet till ökad förståelse och vidare kunskapsbidrag. Globaliseringstrender 

tillsammans med en allt mer skiftande konjunktur och osäkerhet inför framtiden gör 

ämnet än mer aktuellt och intressant, både för företag och forskare. En direkt fortsatt 

forskning utifrån denna studie vore att exempelvis replikera studien till tidigare 

konjunkturnedgångar samt eventuellt konjunkturuppgångar för att identifiera skillnader. 

Likväl skulle ett utökat storleksområde av svenska industriföretag, det vill säga för 

Small- och Mid Cap-segmenten, möjliggöra större kartläggning av samband och 

skillnader i påverkbara faktorer.  

Författarna finner det också intressant att jämföra resultaten av denna studie med 

andra branscher i Sverige för att ge ett bredare kunskapsbidrag och för att applicera 

kapitalstrukturstrategimodellen i en bredare skala. Avslutningsvis menar författarna att 

den kvantitativa forskningen är dominerande inom kapitalstrukturområdet varför 

kvalitativa studier skulle kunna bidra till nya perspektiv och idéer kring samband och 

hantering med skuldsättning.  
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Appendix 

Appendix A – Regressionsskattningar och Hausman-test 

 

Dependent Variable: SKG 

   Method: Panel Least Squares 

   Date: 04/28/15   Time: 15:54 

   Sample: 2006 2009 

    Periods included: 4 

    Cross-sections included: 16 

   Total panel (balanced) observations: 

64 

   White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C -7,404748 6,021139 -1,229792 0,22630 

DPS 0,031101 0,019248 1,615787 0,11440 

EV_EBITDA -0,050911 0,017215 -2,957306 0,00530 

MV -0,515965 0,078773 -6,549995 0,00000 

PB 0,264417 0,051245 5,159871 0,00000 

PE -0,001991 0,003637 -0,547528 0,58720 

RE -1,236065 0,482794 -2,560234 0,01460 

RTG 0,000312 0,004972 0,062711 0,95030 

STRL 0,734344 0,355028 2,06841 0,04550 

TQ 0,104108 0,077819 1,337826 0,18890 

TV -0,400637 0,03469 -11,54895 0,00000 

  Effects Specification     

Cross-section fixed (dummy variables)     

R-squared 0.822108     Mean dependent var 0.782889 

Adjusted R-squared 0.705073     S.D. dependent var 0.401961 

S.E. of regression 0.218294     Akaike info criterion 0.085252 

Sum squared resid 1.810780     Schwarz criterion 0.962298 

Log likelihood 23.27195     Hannan-Quinn criter. 0.430764 

F-statistic 7.024488     Durbin-Watson stat 2.484256 

Prob(F-statistic) 0.000000 

   

     Correlated Random Effects - Hausman Test 

  Equation: Untitled 

    Test cross-section random effects       

Test Summary   

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. Prob.  

Cross-section random 34.541599 10 0.0001 

 

 

   



 
 

Dependent Variable: SKA 

Method: Panel Least Squares 

   Date: 04/28/15   Time: 15:59 

   Sample: 2006 2009 

    Periods included: 4 

    Cross-sections included: 16 

   Total panel (balanced) observations: 

64 

   White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C -3,413613 1,819082 -1,876558 0,06830 

DPS 0,004095 0,003328 1,230686 0,22600 

EV_EBITDA -0,010974 0,002711 -4,047226 0,00020 

MV -0,069684 0,039106 -1,781922 0,08280 

PB 0,046998 0,012688 3,704209 0,00070 

PE -0,000512 0,000941 -0,54399 0,58960 

RE -0,223087 0,140718 -1,585345 0,12120 

RTG -0,000948 0,002054 -0,461594 0,64700 

STRL 0,245828 0,115702 2,124658 0,04020 

TQ 0,03243 0,043753 0,741211 0,46310 

TV -0,135503 0,01445 -9,377106 0,00000 

  Effects Specification     

Cross-section fixed (dummy variables)     

R-squared 0.919468     Mean dependent var 0.250138 

Adjusted R-squared 0.866487     S.D. dependent var 0.133986 

S.E. of regression 0.048958     Akaike info criterion -2.904512 

Sum squared resid 0.091081     Schwarz criterion -2.027465 

Log likelihood 118.9444     Hannan-Quinn criter. -2.558999 

F-statistic 17.35452     Durbin-Watson stat 1.949172 

Prob(F-statistic) 0.000000 

   

     Correlated Random Effects - Hausman Test 

  Equation: Untitled 

    Test cross-section random effects       

Test Summary   

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. Prob.  

Cross-section random 29.679174 10 0.0010 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dependent Variable: NS_EBITDA 

   Method: Panel Least Squares 

   Date: 04/28/15   Time: 16:03 

   Sample: 2006 2009 

    Periods included: 4 

    Cross-sections included: 16 

   Total panel (balanced) observations: 64 

   White cross-section standard errors & covariance (d.f. corrected) 

 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     C -76,27486 19,2414 -3,964101 0,00030 

DPS -0,049578 0,112976 -0,438838 0,66330 

EV_EBITDA 0,430962 0,148408 2,903905 0,00610 

MV -0,994757 0,550485 -1,807055 0,07870 

PB -0,334054 0,247342 -1,350573 0,18480 

PE -0,018991 0,046338 -0,409832 0,68420 

RT 6,901088 1,774517 3,888995 0,00040 

RTG 0,009717 0,023644 0,410971 0,68340 

STRL 4,820382 1,113765 4,328006 0,00010 

TQ -0,207588 0,411638 -0,504297 0,61700 

TV 0,609172 0,603094 1,010078 0,31880 

  Effects Specification     

Cross-section fixed (dummy variables)     

R-squared 0.870578     Mean dependent var 1.648941 

Adjusted R-squared 0.785433     S.D. dependent var 2.766955 

S.E. of regression 1.281693     Akaike info criterion 3.625444 

Sum squared resid 62.42401     Schwarz criterion 4.502490 

Log likelihood -90.01420     Hannan-Quinn criter. 3.970957 

F-statistic 10.22456     Durbin-Watson stat 2.590061 

Prob(F-statistic) 0.000000 

   

     Correlated Random Effects - Hausman Test 

  Equation: Untitled 

    Test cross-section random effects       

Test Summary   

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. Prob.  

Cross-section random 33.604437 10 0.0002 

 

 

 

 



 
 

Appendix B – Intervjuguide 

1. Vad har Ni för position inom företaget? 

Svar: 

 

2. Hur länge har Ni arbetat inom företaget? 

Svar: 

 

3. Är företaget nöjda med kapitalstrukturen i dagsläget? 

 

☐   Ja 

☐   Nej 

 

Vänligen utveckla ditt svar (t ex varför nöjd/missnöjd?): 

 

4. Hur aktivt arbetar företaget med kapitalstrukturen i dagsläget? 

 

4.1 Vänligen kryssa ett alternativ. 1 utgör Väldigt sällan och 7 Väldigt aktivt. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4.2 Vänligen utveckla ditt svar (t ex hur sällan?): 

 

5 Hur aktivt har företaget arbetat med kapitalstrukturen historiskt (under 2000-

talet)? 

 

5.1 Vänligen kryssa ett alternativ. 1 utgör Väldigt Sällan och 7 Väldigt aktivt.  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

5.2 Vänligen utveckla ditt svar (t ex hur sällan?): 

 

 

 



 
 

6 Anpassar eller försöker företaget anpassa kapitalstrukturen efter 

konjunkturen? 

 

☐   Ja 

☐   Nej 

 

Vänligen utveckla ditt svar (t ex om JA, varför?): 

 

7 Vilka nyckeltal och multiplar anser företaget vara viktigast i relation till 

kapitalstruktur? 

Svar: 

 

8 Föredrar företaget i dagsläget en viss finansieringsform av verksamheten 

framför en annan? Vänligen rangordna alternativen mellan 1-3 där 1 utgör 

förstahandsvalet och 3 sistahandsval. Har företaget inga preferenser gällande 

finansieringsform, vänligen kryssa för ”inga preferenser”.  

 

Lånefinansiering  Välj  

Nyemission Välj  

Interna medel Välj  

 

☐   Inga preferenser 

 

9 Upplever företaget att det är svårare att få krediter efter finanskrisen (år 2008) 

jämfört med innan? 

☐   Ja 

☐   Nej 

☐   Vet ej 

 

Vänligen utveckla ditt svar (t ex om JA, varför?): 

 

 

            

 

 


