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Sammanfattning 

________________________________________________________________ 

Titel: Kapitalstruktur - En kvantitativ studie om svenska Small Cap-bolags 

………………………kapitalstruktur och dess unika risk. 
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Ämne/Kurs: Företagsekonomi III – ekonomistyrning, examensarbete Kandidat, 15 

…………………….   högskolepoäng. 

Termin: Vårterminen 2019 

Författare: Mathilda Niklasson, Ebba Gustafsson & Linn Burvall 

Handledare: Thomas Karlsson 

Examinator: Petter Boye 

Nyckelord: Kapitalstruktur, skuldsättningsgrad, soliditet,  risk, lönsamhet, 

…………………….. .omsättningstillväxt, kassalikviditet och företagsålder. 

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska Small Cap-bolags kapitalstruktur            

ser ut år 2017. Detta jämfört med hur samma nyckeltal såg ut för bolagen under               

lågkonjunkturen som följde efter finanskrisen år 2008. Uppsatsen syftar även till att utifrån             

teoretiska modeller undersöka hur en eventuellt förändrad kapitalstruktur har påverkat den           

unika risken.  

Metod: En kvantitativ undersökning med korrelation- och signifikansanalys. Uppsatsen         

bygger på en deduktiv ansats där ställda hypoteser testas mot befintliga teorier och tidigare              

forskning om kapitalstruktur.  

Referensram: Grundläggande teorier som Modigliani och Millers, trade off samt pecking           

order. Kompletterad med vetenskapliga artiklar som behandlar området kapitalstruktur.  

Empiri: Datamaterial från svenska Small Cap-bolags årsredovisningar från år 2010 samt år            

2017 har samlats in och sammanställts, de presenteras i korrelations samt signifikans-tabeller. 

Slutsats: Small Cap-bolagen har utifrån undersökta variabler och nyckeltal inte påverkas i            

någon större utsträckning trots stora makroekonomiska förändringar. Studien visar att tre av            

fem oberoende variabler uppvisar signifikanta skillnader men med för låg korrelation för att             

ett samband ska kunna fastställas. 
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1. Introduktion 

________________________________________________________________ 

Detta inledande kapitel innehåller en introduktion till ämnet kapitalstruktur och de risker            

intressenter ställs inför när de kommer i kontakt med olika bolag. Vidare ger vi läsaren en                

djupare förståelse i problemdiskussionen med fokus på makroekonomiska förändringar som          

gör kapitalstrukturen i bolag intressant att undersöka. Avslutningsvis presenteras uppsatsens          

forskningsfråga och syftet bakom den.  

________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

 

Kapitalstruktur  

Ett av de mest grundläggande finansieringsbesluten för en företagsledning att ta handlar om i              

vilken proportion eget kapital och skulder ska användas för att finansiera verksamheten.            

Förhållandet mellan eget kapital och skulder definieras enligt Kateri Zhu (2014) som            

företagets kapitalstruktur och påverkar företagets riskprofil och förväntade avkastning.         

Ledningens beslut av kapitalstruktur sänder signaler till intressenter hur företagets finansiella           

situation ser ut (Zhu, 2014). Vanligtvis talas det om internt och externt kapital gällande              

kapitalstruktur. Finansiering med externt kapital sker vanligtvis via lån från kreditinstitut eller            

nyemissioner och finansiering med internt kapital sker när företaget väljer att hålla kvar de              

genererade vinsterna inom företaget. Båda alternativen har en inverkan på företagets framtida            

finansieringsförmåga (Daunfeldt, Rudholm & Hartwig, 2017).  

 

Grunden till moderna teorier om företags kapitalstruktur baseras på Miller och Modiglianis            

uppmärksammade artikel “The Cost of Capital, Corporate Finance and Theory of           

Investment” som publicerades år 1958. Artikeln inkluderar två propositioner som förklarar           

sambandet mellan kostnaden av kapital samt skuldsättningsgrad. Det har nu gått mer än 60 år               

sedan Millers och Modiglianis artikel offentliggjordes vilket har resulterat i att flera forskare             
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har lockats till att forska vidare inom området. Två välkända teoriers framkomst som har sin               

grund i Miller och Modiglianis forskning är trade off-teorin och pecking order-teorin (Fama             

& French, 2002). Trade off-teorin utgår ifrån att företaget ska bestämma sin optimala nivå på               

internt kapital för att sedan väga kostnader och intäkter vid val av finansiering. Företaget tar               

alltså medvetna val gällande skuldsättningsgrad (Fama & French, 2002, 2005). Pecking           

order-teorin däremot anser att skuldsättningsgraden påverkas av företagets lönsamhet. Teorin          

anser att företag som har en högre lönsamhet kommer välja mer finansiering med internt              

kapital och företag som har en lägre lönsamhet väljer främst att finansiera med externt kapital               

som hjälpmedel (Öztekin, 2015).  

 

Risk 

I affärssammanhang är det oundvikligt att inte ställas inför olika risker, oavsett roll som              

intressent, kund, investerare eller ägare. Utifrån ett externt perspektiv till företag talas det             

vanligtvis om två olika typer av risker, unik risk och marknadsrisk. Den unika risken är direkt                

kopplad till varje enskilt företag medan marknadsrisken istället tar hänsyn till den generella             

risken på aktiemarknaden (Stockpicker, 2015). Jan Greve (2017) skriver att ur ett            

investerarperspektiv kan den unika risken lätt minskas genom att investerare köper aktier i             

olika typer av företag och branscher. Då den unika risken inte enbart består av en enda                

komponent är nyckeltal som soliditet och skuldsättningsgrad i högsta grad relevanta och av             

intresse för alla intressenter när det är just risk som diskuteras. Båda nyckeltalen visar hur               

företaget finansieras, med eget kapital eller lånat kapital från externa aktörer. Lånat kapital är              

i normalfallet billigare pengar än det egna kapitalet (Srf Redovisning, 2019). Çerkezi (2013)             

skriver att investerare och ägare kräver i regel högre avkastningen än räntorna på lånat              

kapital. Därför är en finansiering med enbart eget kapital i många fall inte det optimala.               

Teorier som trade-off-teorin söker därför efter den optimala balansen mellan eget och lånat             

kapital då en för hög andel lånat kapital utsätter företaget för en högre risk medan en hög                 

andel eget kapital istället medför större kostnader.  

 

När vi höjer blicken och istället ska värdera marknadsrisken är konjunkturen och det             

allmänna ränteläget i fokus (Stockpicker, 2015). Reporäntan är Sveriges viktigaste styrränta           

som sätts av Riksbanken baserat på konjunkturläget och prognoser om framtida inflation.            

Det är också den ränta bankerna får betala när de lånar pengar av riksbanken. Den senaste                
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förändringen av reporäntan var en höjning från -0,5% till -0,25%. Det innebär att behovet av               

den expansiva penningpolitik som förts de senaste åren minskat. Prognoser för framtiden            

visar att reporäntan kommer förbli -0,25% innan den först i slutet av 2019 förväntas höjas               

ytterligare (Riksbanken, 2019).  

 

Konjunkturläge 

År 2015 lämnade Sverige en lång period av lågkonjunktur som startade i samband med              

finanskrisen år 2008. Lågkonjunkturen som finanskrisen förde med sig varade i sju år. Enligt              

konjunkturinstitutets bedömning blev BNP-gapet återigen positivt under andra halvan av år           

2015, därmed lämnade landet även lågkonjunkturen. Sedan dess har konjunkturen          

kontinuerligt stärkts. En nedgång förväntas dock under år 2019 (Ekonomifakta, 2019, a). I             

högkonjunkturer brukar vi vanligtvis se högre räntor och i lågkonjunktur lägre räntor vilket             

ska stimulera till utveckling och investeringar vid lågkonjunktur och hämma överhettning vid            

högkonjunktur. Dock har vi under de senaste årens högkonjunktur istället sett en expansiv             

penningpolitik från Riksbankens sida med låga räntor, utan att ekonomin för den skull visat              

tecken på överhettning (SVT, 2018). 

 

Diagram 1. Konjunkturbarometern i Sverige. (Börsstatistik, 2019) 

 

I diagram 1 ovan presenteras en konjunkturbarometer från Börsstatistik för Sverige. En            

konjunkturbarometer kan fungera som en måttstock och indikator kring hur ett lands ekonomi             

mår (Börsstatistik, 2019). Diagrammet visar en mindre välmående ekonomi under perioden           

direkt efter finanskrisen år 2008  samt en mer välmående ekonomi för landet år 2017.  
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1.2 Problemdiskussion 

Den längsta konjunkturuppgång vi sett på nästan 50 år har börjat visa tendenser på              

avmattning. Dessutom har räntan under dessa år legat på rekordlåga nivåer med en reporänta              

på minus sedan 2015 (Riksbanken, 2018). Svenska företag borde blomstra med de            

förutsättningarna! Trots det ser vi hur det år 2018 och 2019 varit en ökning av konkurser i                 

landet (Creditsafe, 2018). Även börsen har sjunkit kraftigt den senaste tiden vilket tyder på att               

investerarna har sett varningssignaler som prognoser och rapporter missat skriver Jonas Ohlin            

för SVT i slutet på oktober 2018. Att räntorna vanligtvis är högre under en högkonjunktur är                

främst för att undvika en överhettning i ekonomin vilket innebär att efterfrågan är högre än               

produktionen, något som leder till hög inflation. Det vill säga prisökningar och kraftigt höjda              

löner (Ekonomifakta, 2019, b). Den senaste tidens högkonjunktur har alltså skillnader från            

vad vi tidigare sett under högkonjunkturer. I kombination med att konkurserna ökat under             

senare delen av denna period är det intressant att studera om den unika risken generellt blivit                

högre hos våra svenska börsnoterade bolag med de förutsättningarna.  

 

Då det inte tidigare har varit en högkonjunktur likt denna går det heller inte på förhand veta                 

hur företag anpassar sig till den typen av makroekonomisk situation. Bettina Kashefi            

uttrycker sig i en artikel i Dagens industri att det nu finns tendenser till avmattning i                

världsekonomin (DI, 2018). Bland många andra menar Fredrik N G Andersson, docent i             

nationalekonomi vid lunds universitet, i en artikel för Arbetsmarknadsnytt (2018) att det            

kommer medföra stora utmaningar framöver. Med teorin trade off går det att undersöka om              

företag i denna period fortfarande håller sig till det som enligt Miller och Modigliani menar               

är en optimal kapitalstruktur eller om de lockats att ta in billigt kapital från externa aktörer                

när verksamheten i övrigt gått framåt till följd av en expansiv omvärld. Detta då trots att ta in                  

externt kapital innebär en ökad skuldsättningsgrad vilket även medför en ökad risk för             

företaget (Greve, 2017). Hur uppbyggnaden av kapitalstrukturen i företag ser ut är ett av de               

mest grundläggande och elementära frågorna inom företagsfinansiering. Att studera hur          

företag agerat och valt att lägga upp sin strategi med kapitalstruktur under en sådan period vi                

befunnit oss i under de senaste åren med högkonjunktur och låga räntor är inte bara av                

intresse för oss författare. Det är även av vikt för intressenter som ska ta långvariga               
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affärsbeslut då en bild av det generella agerandet i denna situation sedan tidigare är okänt.               

Med analys utifrån teorin pecking order som grundades av Myers och Majluf (1984), går det               

att se om företag håller sig till samma hierarkiska system i val att finansiera sig som                

marknaden är van vid.  

 

Börsen har redan nu börjat reagera på de makroekonomiska förändringarna vilket ger en             

naturlig utgångspunkt för undersökningen att ta avstamp i. Bolagen på Stockholmsbörsen           

delas in i tre olika segment uppdelade beroende på storlek, Large Cap, Mid Cap och Small                

Cap där storleken baseras på börsvärdet (Affärsvärlden, 2009). Ur ett investerarperspektiv           

innebär en investering i de bolag som tillhör Small Cap en större risk än att investera aktier i                  

ett bolag som tillhör segmentet Large Cap. Då bolagen i Mid Cap och Large Cap har en                 

bättre stabilitet tack vare sin storlek gör vi bedömningen att en undersökning och analys av               

risk blir mer intressant av de mindre bolag på börsen än på de större bolagen (Investopedia,                

2018). 

 
1.3 Problemformulering 

➔ Hur ser svenska Small Cap-bolags kapitalstruktur och den unika risken ut under            

högkonjunkturen år 2017 jämfört med år 2010 när det var lågkonjunktur i            

Sverige? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska small cap-bolags kapitalstruktur ser ut år              

2017. Detta jämfört med hur samma nyckeltal såg ut för bolagen under lågkonjunkturen som              

följde efter finanskrisen år 2008. Uppsatsen syftar även till att utifrån teoretiska modeller             

undersöka hur en eventuellt förändrad kapitalstruktur har påverkat den unika risken.  

 

 

 
 9 



 
 

1.5 Målgrupp 

Ett företags finansiella information såsom kapitalstruktur och risk är av intresse för samtliga             

av företagets intressenter inför beslutssituationer. Beroende på vilken typ av intressent som            

ska fatta ett beslut skiljer sig val av vilken ekonomisk information som analyseras.             

Uppsatsens finansiella information riktar sig främsta till intressenter som investerare,          

leverantörer och kunder. Investerare kan använda underlaget för att bedöma om de ska             

köpa/sälja aktier i företaget. Leverantörer kan använda informationen som underlag för           

beslut om de ska kräva kontant betalning eller om de kan lämna kredit på varor/tjänster som                

säljs. Kunder kan i sin tur vara intresserade av om leverantören kommer att finnas kvar på                

marknaden i framtiden därav sätts nyckeltal som skuldsättningsgrad och soliditet i centralt            

fokus. 
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2. Metodiska val för undersökningens genomförande 

________________________________________________________________ 

Detta avsnitt är konstruerat med ändamålet att redovisa det tillvägagångssätt som använts            

för att uppnå uppsatsens syfte. Avsikten är att förklara de metodval som använts för läsaren               

samt att kommunicera varför dessa är ändamålsenliga med uppsatsens syfte. Beskrivning           

görs även kring hur det empiriska materialet har samlats in.  

________________________________________________________________ 

 

2.1 Förförståelse 

Förförståelse innebär de tidigare kunskaper en forskare har som kan influera resultatet av             

forskningen. Hur en forskare ska använda sig av sin förförståelse finns det skilda meningar              

om. Somliga forskare anser att förförståelse är en fördel vid tolkning av material medan andra               

påstår att det ska undvikas i den omfattning det går (Jakobsson, 2011). 

 

Vi som genomfört denna undersökning studerar ekonomprogrammet med inriktning         

redovisning och ekonomistyrning på Linnéuniversitet i Kalmar. Vid flera tillfällen har vi            

kommit i kontakt med ord som kapitalstruktur, konjunktur och risk under våra snart tre år på                

Ekonomihögskolan. Företags val av finansiering har därför alltid varit av intresse för oss och              

även hur de påverkas under konjunktursvängningar. Vi har i denna uppsats valt att utgå från               

företags årsredovisningar då vi anser att det ger en rättvis bild av det vi undersöker. Med vår                 

tidigare kunskap kring flera av begreppen vill vi i denna uppsats gå djupare in på hur de kan                  

påverka företag och skapa en ökad förståelse kring detta. Alvehus (2013) beskriver att             

vetenskapliga problem kan skapas och spänningar uppstå då vår förförståelse av verkligheten            

skiljer sig mot vår tolkning av verkligheten, på det sätt vi uppfattar den. Att ha en                

förförståelse kan ibland bli riskabelt då det omedvetet kan styra den som undersöker ett ämne               

i en viss riktning. Objektivitet i forskningen krävs enligt Olsson och Sörensen (2011) för att               

den ska anses vara tillförlitlig och baseras på vetenskaplig grund. Att vara helt objektiv anser               

inte vi är möjligt och vi kommer därför inte heller hävda att vi har varit det. Men då våra                   
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åsikter och värderingar bygger på det teoretiska perspektivet blir uppsatsen mer objektiv än             

subjektiv.  

2.2 Kvantitativ metod 

Kvantitativ innehållsanalys har valts som metod då metoden går ut på att analysera innehåll i               

dokument och texter av olika slag på ett systematiskt och replikerbart sätt, utifrån kategorier              

som bestämts i förväg. En av de viktigaste fördelarna med innehållsanalys är den stora              

flexibiliteten som gör att metoden kan tillämpas på många olika typer av dokument (Bryman              

& Bell, 2017). Generellt är arbetsmaterialet i kvantitativa metoder hårddata som siffror och             

avser att undersöka samt tolka de resultat som uppstår i mätningen (Olsson & Sörenssen,              

2011). De kvantitativa metoderna ger enligt Holme och Solvang (1997) en mer bestämd form              

med mer struktur. Detta stödjer tillämpningen av en kvantitativ metod då vi i denna studie har                

empiri som samlats in via årsredovisningar där förutbestämda tal hämtats för att sedan             

tillämpas i studiens beräkning- samt teorimodeller.  

 

En kvantitativ metod ger till skillnad från en kvalitativ metod mätbara resultat och präglas av               

strukturering till skillnad från flexibilitet (Holme & Solvang, 1997). Bryman och Bell (2017)             

beskriver att en kvantitativ forskning presenterar forskningens resultat i statistiska former           

som oberoende av vem som undersöker datan inte kan tolkas olika. Då en kvalitativ              

undersökning istället ger utrymme för analytiska tolkningar stärker även det valet av            

kvantitativ metod då forskningsfrågan inte syftar till den typen av analys. Det krävs att det               

insamlade materialet förvaltas korrekt för att det ska vara möjligt att framställa en korrekt              

analys. Vidare skriver Bryman och Bell (2017) även hur den kvantitativa metoden ger             

möjligheten att undersöka fler fall. Då vår studie inkluderar beräkningar med grund i             

årsredovisningar från flera olika bolag motiveras även här den kvantitativa metoden. Det            

leder till en bredare förståelse till skillnad från en kvalitativ studie som istället kan skapa en                

djupare förståelse och som i många fall riktar sig till ett mindre antal respondenter (Bryman &                 

Bell, 2017).  
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2.3 Reliabilitet & Validitet 

2.3.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt och pålitligt. Det                

vill säga att undersökningen vid flera olika tillfällen under liknande omständigheter ska            

frambringa samma resultat för att en hög reliabilitet ska vara uppnådd (Bell & Waters, 2016).               

I denna studie utgår vi författare till denna uppsats från bolagens årsredovisningar. Vi anser              

att årsredovisningar är tillförlitlig data att använda då det finns regleringar i            

Årsredovisningslagen (1995:1554) som styr upprättandet samt att samtliga årsredovisningar         

är granskade och godkända av bolagets revisor. God revisionssed ställer krav på utförandet,             

planeringen, bemanningen samt på revisorns rapportering och dokumentation av         

revisorsuppdraget (Revisorsinspektionen, 2019). Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 9 kap. 3         

§ ska revisionen vara så pass ingående och omfattande som det krävs för att uppfylla god                

redovisningssed. För att nå en hög reliabilitet hämtades data från Bisnode InfoTorg som anses              

vara en tillförlitlig databas vid insamling av data bestående av årsredovisningar för svenska             

företag. Det är en databas som vi studenter får behörighet till tack vare att vi studerar, därav                 

anser vi att om universitetet har valt ut databasen som en tillförlitlig källa så tolkar vi den                 

som pålitlig.  

 

Det kan finnas en risk vid innehållsanalys av media att interbedömarreliabiliteten är låg             

(Bryman & Bell, 2017). Den hämtade datan har därför granskats tillsammans av oss i               

författargruppen. Innan publicering är årsredovisningar även granskade och undertecknade av          

auktoriserad revisor. I undersökningen av årsredovisningar har vi inte på grund av            

subjektivitet kunnat påverka siffrorna i årsredovisningarna. Undersökningsprocessen av        

årsredovisningar är därav objektiv till så stor grad det är möjligt utifrån vårt             

författarperspektiv.  

2.3.2 Validitet 

Ett annat kriterium som enligt Olsson och Sörensen (2011) är av betydande vikt är en hög                

validitet. Bryman och Bell (2017) anser att validitet i många fall även kan vara det viktigaste                

forsknings-kriteriet. Validitet handlar om att studien mäter det som studien har som avsikt att              
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mäta. Finns det tydliga mått samt metoder för mätningen ska det enligt Ejvegård (2009) inte               

förekomma några svårigheter med att uppnå en högre validitet. För att stärka validiteten i              

uppsatsen har vi valt att använda oss av nyckeltal som är väletablerade som finansiella mått               

gällande kapitalstruktur. De är även hämtade från vetenskapliga artiklar för att gardera att de              

tidigare har använts i studier inom liknande områden som denna. Vidare anses det inte              

förekomma några enskilda personer som kan påverka utfallet i studien då all empiri är              

hämtad från svenska bolags årsredovisningar. De bolag som undersökts är noterade på            

Stockholmsbörsen och är därför några av de mest granskade bolagen vilket gör deras             

årsredovisningar tillförlitliga.  

2.4 Deduktion 

Den här studien utgår från en deduktiv ansats vilket enligt Olsson och Sörensen (2011) är den                

mest förekommande vid användandet av kvantitativ metod. En rapports forskningsprocess          

kan ha tre utgångspunkter, även kallat ansats. Bryman och Bell (2017) beskriver de tre              

typerna av ansats som det finns att förhålla sig till. De beskriver den deduktiva ansatsens               

utgångspunkt som relationen mellan teori och forskningspraxis där praxis genomförts utifrån           

hypoteser och ideér härledda från teori. Den induktiva ansatsen beskrivs som ett synsätt på              

relationen mellan teori och forskningspraxis där det är teorin som genereras utifrån praktiken.             

Bryman och Bell beskriver den abduktiva ansatsen som en kombination av de båda ovan              

nämnda ansatserna. Alvehus (2013) beskriver att den deduktiva ansatsen utgår och prövar            

teoretiska hypoteser mot det empiriska materialet. Som Bryman och Bell (2017) beskriver            

den deduktiva ansatsens utgångspunkt i teorier så bygger studiens problemformulering och           

hypoteser på befintliga teorier. Det empiriska materialet som samlats in i studien testas mot              

hypoteser från tidigare forskning och befintliga teorier för analys och sammanställning av            

resultat vilket alltså blir typiskt för en forskning med deduktiv ansats.  

2.5 Analysmetod 

Studiens arbete är uppbyggt utifrån en tvärsnittsdesign. Bryman och Bell (2017) beskriver en             

tvärsnittsdesign eller tvärsektionell design som en forskningsdesign som innebär att det vid            

ett enda tillfälle samlas in data från vanligtvis många fall med syfte att få fram kvantitativa                

och kvalitativa data gällande variablerna som ska analyseras. Datan analyseras i en            
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tvärsnittsdesign för att variations och sambandsmönster ska kunna identifieras. Fallen i denna            

studie är företag vars årsredovisningar vi har använt oss av för att vid en viss tidpunkt hitta                 

relevant data från årsredovisningarna för att på så sätt kunna utföra studien. De utvalda              

variablerna och nyckeltalen har sedan analyserats för att konstatera utfallet av svenska Small             

Cap-företags kapitalstruktur och unika risk år 2010 samt 2017, detta för att kunna göra en               

jämförelse av utfallet mellan åren.  

 

Det empiriska datamaterialet som sammanställts analyserades genom att relationer mellan          

den beroende variabeln och de oberoende variablerna testades. För att kunna utföra            

undersökningen beräknades en signifikansnivå för varje oberoende variabel med hjälp av           

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Detta efter att alla            

beräkningar och formateringar först manuellt lagts in i ett separat ark i excel. Valet av att                

använda SPSS grundar sig i att programmet tillhandahåller samtliga av de funktioner som             

krävs för att kunna göra en fullständig analysdel samt att vi från tidigare kurser på               

Linnéuniversitetet fått bekanta oss med systemet. I SPSS togs följande information fram för             

att kunna analysera samtliga variablerna och nyckeltal: medelvärde, minimivärde,         

maximivärde, signifikans och korrelation. Resultatet variablerna emellan presenterades sedan         

på ett strukturerat sätt för att därefter kunna konstatera om ställda nollhypoteser bekräftas             

eller förkastas. Därefter analyserades hur studiens nyckeltal har förändrats från år 2010 till år              

2017. 

 

Signifikans 

I den här studien användes begreppet signifikans i undersökningen om de utvalda oberoende             

variablerna har ett samband med studiens beroende variabel. Signifikansnivån talar om ifall            

ställd nollhypotes bekräftas eller förkastas. En nollhypotes som inte förkastas kan sägas            

acceptera eller bekräfta nollhypotesen. Gränsen för förkastande av nollhypotes bestäms          

genom signifikansnivån (Körner & Wahlgren, 2015). I denna studie har vi valt att använda              

signifikansnivå .050 då Körner och Wahlgren (2015) beskriver den som en av de vanligaste              

nivåerna inom ekonomi.  
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Korrelation 

Vi har i denna uppsats valt att använda oss av pearson’s r test för att mäta korrelationen.                 

Korrelationsanalysen utfördes med avsikt att undersöka eventuella samband mellan två          

variabler. I den här studien genomförs korrelationsanalysen mellan den beroende variabeln           

skuldsättningsgrad samt de oberoende variablerna lönsamhet, omsättningstillväxt,       

kassalikviditet och företagsålder. De mått som används i en korrelationsanalys är mellan -1             

och +1, där det första måttet visar på ett perfekt negativt samband och det andra måttet på ett                  

perfekt positivt samband. Vid måttet 0 anses inget samband mellan variablerna existera och             

ju närmare noll desto svagare samband (Academic, 2009).  

2.6 Urval och avgränsning 

Med hänsyn tagen till uppsatsens omfattning och tidsram har avgränsning gjorts till att             

enbart studera företag i segmentet Small Cap. Generellt är investeringar i mindre bolag             

kopplat till högre risk än i större bolag då de mindre bolagen är mer känsliga för                

svängningar i ekonomin (Larsson, 2017). Därför anser vi att just Small Cap-bolag är mer              

intressant att undersöka än bolag ur Mid- eller Large Cap.  

 

Avgränsning har även gjorts gällande antal år och därmed även antal årsredovisningar per             

företag som studeras. Uppsatsen inkluderar en årsredovisning per företag som upprättats           

under lågkonjunktur samt en årsredovisning som har upprättats under högkonjunktur.          

Finanskrisen tog sin början år 2008 (SVT, 2018), för att eventuella skillnader i             

kapitalstrukturen under lågkonjunktur ska hinna bli synliga i en årsredovisning är därför            

jämförelseåret för just lågkonjunktur satt till år 2010. Då årsredovisningarna för år 2018 i              

mycket begränsad omfattning är publicerade av de stora bolagen när denna undersökning            

görs har vi författare beslutat oss av att använda årsredovisningar från år 2017 vilket              

dessutom visar kapitalstrukturen under högkonjunktur innan makroekonomin visade tecken         

på avmattning i konjunkturen. I denna uppsats kommer inte heller låneräntan för bolagen att              

diskuteras. 
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2.7 Bortfall 

Det ursprungliga valet av avgränsning var att enbart inkludera Small Cap-bolag i            

undersökningen. Avgränsningen inkluderade totalt 101 stycken bolag. För att         

undersökningens underlag ska spegla ett rättvisande och tillförlitligt resultat togs åtgärden att            

eliminera företag från undersökningen som saknade årsredovisningar från något av åren som            

undersökningen inkluderar. Det blev bortfall på 13 bolag som saknade fullständiga           

årsredovisningar för de båda åren. Under processen med att sammanställa empirin av de             

återstående 88 bolagen så identifierades ett fåtal extremvärden via SPSS, de exkluderade            

extremvärdena finns sammanställda i Bilaga 1. Vi valde att exkludera de värdena från             

undersökningen för att få ett mer representativt resultat generellt över samtliga Small            

Cap-bolag som helhet.  

2.8 Forskningsetik 

Den empiriska datan bygger på årsredovisningar som är offentliga handlingar. Olsson och            

Sörensen (2011) skriver att de bolag som bidrar till den empiriska undersökningen bör             

informeras om att de medverkat och vad det skulle innebära. Vi har valt att inte informera de                 

berörda bolagens ledningsgrupper eftersom allt inhämtat material redan är offentligt och vem            

som helst kan välja att ta del av den publicerade informationen. De bolag som studien               

omfattar kopplas inte direkt till ett specifikt presenterat nyckeltal utan samtliga nyckeltal har             

beräknats för alla studiens bolag utan att specificera vilket bolag som är kopplat till vilket tal.                

På så sätt hängs inget företag ut mer än något annat företag. Detta är alltså data och                 

information som företagen inte kan ta avstånd från. Informationen är dessutom av oss är              

hanterad på ett sådant sätt att resultatet av studien inte ger upphov till felaktig eller skadlig                

information om enskilda företag. Vårt beslut stöds av det Bryman och Bell (2017) skriver då               

de menar på att ju mer offentligt forum som används i empirin, desto mindre är behovet av                 

kontakt för samtycke.  

 

Även referens- och källhanteringen är en viktig aspekt som berör forskningsetiken. Bryman            

och Bell (2017) poängterar vikten av att undvika plagiat till följd av just bristfällig              
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källhantering. Då forskning enbart bygger på sekundärkällor såväl som teori och empiri har             

det för oss varit av extra vikt att referenser och källor hanterats på ett korrekt sätt.  

2.9 Källkritik 

För att på ett så tydligt sätt som möjligt men ändå bevara dynamiken är källorna i bakgrund                 

och problemdiskussion av olika slag. Dels behövs etablerade och välkända författare inom            

ämnet som exempelvis Jan Greve för att förklara grunden till det som sedan blir              

problemformuleringen. Då uppsatsen riktar in sig på en nutida och aktuell makroekonomi            

finns även källor från olika nyhetssajter och analys-forum för investeringar representerade.           

För de källorna finns utrymme för diskussion om objektivitet och teoretisk korrekthet trots att              

de kommer från välkända sajter då deras syfte är att skapa nyhetsvärde. Aktiemarknaden är              

inte heller en exakt vetenskap utan baseras på analyser, vilket stödjer att källorna kommer              

från just olika analytiker med stor erfarenhet på området. Vidare anser vi att de källorna på ett                 

bra sätt visar det som vi vill lyfta fram som grund för vår problemställning och hur ekonomin                 

i stort ser ut. De källor som på något sätt presenterar statistik är publicerade under den tid                 

som statistiken avser. Det teoretiska avsnittet grundas på klassiska ekonomiska teorier om            

kapitalstruktur. Miller och Modigliani var först på området med sina teorier om en optimal              

skuldsättningsgrad. Pecking order-teorin och trade off-teorin, vilka vi använt oss av, är            

resultatet av forskning som byggt vidare på just Miller och Modiglianis teori. Teorierna och              

de nyckeltal som används beskrivs utifrån granskade källor och styrks med vetenskapliga            

artiklar. Delar av teorin kräver även att källorna är tidsenliga och avsnitt med statistik hämtas               

från den tid som statistiken avser. Den empiriska undersökningen är som vi tidigare nämnt              

baserad på årsredovisningar. Med de krav som ställs på årsredovisningar, till exempel            

godkännande av auktoriserad revisor, anser vi det vara en trovärdig källa för vår             

datainsamling. 

2.10 Metodkritik 

Då undersökningen grundar sig på årsredovisningar är risken för stora bortfall i            

undersökningen minimerad, detta tack vare att årsredovisningar är offentliga handlingar samt           

finns publicerade i olika databaser. Valet av metod har således eliminerat en av de största               
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utmaningarna med att genomföra en kvantitativ metod då bortfallet vid till exempel en             

enkätundersökning ofta är stort (Bryman & Bell, 2017). 

 

För att få ett så brett och övergripande perspektiv som möjligt på begreppet risk har erkända                

riskrelaterade nyckeltal valts ut, vilka presenteras och motiveras närmare senare i rapporten.  

 

Bryman och Bell (2017) skriver om fel vid bearbetningen av data, alltså att den data som                

samlats in behandlas på ett felaktigt sätt vilket ger en analys och slutsats som är felaktig även                 

om tolkningarna är korrekta. För att förhindra detta har omfattande studerande inom statistik             

och det program som använts vid bearbetningen gjorts. Detta för att få en förståelse kring hur                

vi på bästa sätt får fram statistik som förklarar det vi avser undersöka.  
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3. Teoretisk referensram 

________________________________________________________________ 

Detta avsnitt inkluderar tidigare studier och forskning som har gjorts inom ämnet            

kapitalstruktur. Vi kommer här att beskriva viktiga teorier som ligger till grund för det vi ska                

undersöka men även göra beskrivningar av andra relevanta begrepp och nyckeltal som            

omnämns i uppsatsen.  

________________________________________________________________ 

 

3.1 Årsredovisning 
 
Vi har i den här uppsatsen valt att utgå från företags årsredovisningar och har därför valt att                 

redogöra kring vad en årsredovisning är samt vilka krav som finns gällande upprättande av en               

årsredovisning.  

 

I Sverige krävs det att aktiebolag samt flera andra företag ska redovisa sina ekonomiska              

uppgifter i en årsredovisning. Hur omfattande en årsredovisning ska vara beror bland annat             

på storleken av företaget, där mindre företag inte behöver redogöra för lika mycket som större               

(Lönnqvist, 2011).  

 

En årsredovisning är ett tillvägagångssätt att göra en sammanställning av ett företags            

räkenskaper samt förvaltning för ett räkenskapsår (Arvidsson, Carrington & Johed, 2016). I            

Sverige finns Bokföringslagen (1999:1078) som gäller för löpande bokföring, vidare finns           

även årsbokslut samt årsredovisning vilka båda regleras i Årsredovisningslagen (1995:1554).          

En årsredovisning är mer omfattande än ett årsbokslut och ska alltid bestå av; en              

förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, noter och underskrifter (Bolagsverket,       

2019). För börsnoterade bolag finns det även krav på att lämna in en kvartalsrapport samt en                

halvårsrapport, de rapporterna är som en årsredovisning men där omfattningen antingen           

inkluderar ett kvartal eller ett halvår (Avanza, 2016). I de företag som betraktas som större               
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företag ska även en finansieringsanalys finnas med. Årsredovisningen ska vidare upprättas           

enligt god redovisningssed samt på ett överskådligt sätt (SFS 1995:1554). Det krävs enligt             

Bolagsverket att ett företag har minst två av de nedanstående kriterierna uppfyllda under de              

senaste två räkenskapsåren för att ett företaget ska betraktas som ett större företag:  

 

- fler än 50 anställda i genomsnitt under räkenskapsåret. 

- mer än 40 miljoner kronor i balansräkning. 

- mer än  80 miljoner kronor i nettoomsättning (Bolagsverket, 2019).  

Alla börsnoterade bolag hör till segmentet större bolag och berörs därav av ovanstående             

regler och lagar kring upprättande av årsredovisning.  

3.2 Miller & Modigliani - Grunden till kapitalstruktur teoribakgrund 

Modigliani och Miller (1958) utvecklade sina teorier under 1950-talet och de kom senare att              

ha en betydande roll för forskningen inom området kapitalstruktur. Grunden till moderna            

teorier om företags kapitalstruktur baseras på Modigliani och Millers teorier. De gjorde en             

partiell jämviktsmodell som utgick ifrån; att kapitalmarknaden är perfekt, att inga obalanser            

mellan marknaderna existerar, att enskilda investerare kan låna till samma ränta som företag,             

att förväntat resultat före skatter samt ränta inte ligger till grund för företagets kapitalstruktur              

och till sist; att det inte existerar några skatter eller kostnader för konkurs.  

 

På den ideala kapitalmarknaden menar Modigliani och Miller (1958) att kapitalstrukturen inte            

är relevant och att den inte heller har någon betydelse för företagets värde. Anledningen till               

att de anser att kapitalstrukturen inte har någon relevans gällande företagets värde är på grund               

av avsaknaden av skatter. Den totala kapitalkostnaden kommer då bli densamma oavsett om             

företaget är finansierat med enbart skulder. Denna teori ansågs enligt Myers (2001) inte heller              

vara optimal då den utgår ifrån en ideal kapitalmarknad vilket inte anses existera i              

verkligheten. Då deras grundläggande teori fick mycket kritik, främst för att de uteslöt skatter              

och inte ansågs vara verklighetstrogen utvecklade de senare teorin till “Corporate Income            

Taxes and the Cost of Capital: A Correction.”. Modigliani och Miller (1963) resonerade             

senare kring möjligheten för ett företag att uppnå optimal kapitalstruktur och detta genom att              
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öka skuldsättningsgraden. I deras nya teori vägde de in skatteeffekterna och då sågs ett              

positivt samband mellan skuldsättningsgraden och bolagsvärdet. Vid finansiering med lån          

uppkommer avdragsgilla kostnader som räntekostnader. Då företaget i detta fall får en            

skattesköld kommer deras skattekostnader vara lägre. Modigliani och Miller (1963) menar           

vidare att företagets värde blir högre desto mer belånat företaget är.  

 

Även om Modigliani och Millers teorier uppkom för länge sedan har de än idag en betydande                

roll i forskningen om kapitalstruktur och det är fler kända teorier som grundar sig i denna,                

bland annat trade off-teorin och pecking order-teorin. Vi kommer dock inte att utgå från              

Modigliani och Millers teorier då deras antaganden inte fungerar i verkliga undersökningar.            

Vi har ändå valt att presentera deras arbete just för att de är föregångare till det vi undersöker,                  

men även för att de har drivit på utvecklingen för forskningen kring kapitalstruktur. 

3.3 Trade off 

Modigliani och Millers två teorier utvecklades senare av Kraus och Litzenberger (1973) till             

trade off-teorin där en verksamhet avsiktligen tar beslut om skuldsättningsgraden och detta            

utifrån en optimal skuldsättningsgrad. Till skillnad från Modigliani och Miller (1963) finns            

det i trade off-teorin negativa synvinklar till ett företag som har en hög skuldsättningsgrad.              

Dock är den positiva vinkeln med en hög skuldsättningsgrad att det existerar en skattesköld              

när företaget finansierar med lånade pengar istället för eget kapital. Kraus och Litzenberger             

(1973) menar att den negativa aspekten är när skuldsättningen är så pass omfattande att              

företaget kan råka ut för återbetalningssvårigheter. Då kan företaget drabbas av extra            

indirekta kostnader vilket i värsta fall kan leda till konkurs. En annan teori som är knuten till                 

trade off-teorin är teorin om agentkostnader.  

 

Agentkostnaderna är de kostnader som uppstår vid konflikter mellan aktieägare, ledning och            

de som lånar ut till företagen vilket främst sker när företaget befinner sig i kris. Jensen (1986)                 

beskriver de fördelar som uppkommer när ett företag väljer att finansiera den större delen              

med skulder. Han menar att när företaget väljer att finansiera sig med skulder tillkommer en               

intressent, långivarna, vilket kommer motarbeta att agentkostnader tillkommer för företag          

med större kassaflöden.  
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I trade off-teorin bestäms en mer optimal kapitalstruktur där teorin ser till olika brister som;               

skatter, kostnader för finansiell knipa och företags kostnader, men behåller hypotesen om            

marknadseffektivitet och balanserad information (Baker & Wurgler, 2002). Kraus och          

Litzenberger (1973) beskriver i den klassiska versionen om att balansera kostnaderna och            

fördelarna med hjälp av att analysera och avväga hur mycket eget kapital samt             

skuldfinansiering företaget kan anses behöva. Vidare motiveras skuldförhållanden och menar          

att en skattefördel kan uppstå då räntekostnaderna i många fall är avdragsgilla. 

 

Trade off-teorin är idag en av de mest etablerade teorier vid forskning av kapitalstruktur och               

är med pecking order-teorin den teori som har mest allmän acceptans. Vi har valt att använda                

oss av dessa två teorier för att en del av argumenten skiljer sig åt men även för att de har stor                     

tyngd i ämnet vi undersöker.  

3.4 Pecking order 

Pecking order-teorin grundar sig i det samband som Donaldson (1961) undersökte för att             

sedan utvecklas vidare av Myers och Majluf (1984) där namnet tillslut uppkom. Myers             

(1984) beskriver att det handlar om att analysera kapitalstrukturen och främst internt kapital             

när företaget ska välja finansiering. Teorin driver tanken att ett företag följer ett rangsystem              

där intern finansiering är att föredra om det finns tillgängligt, för att sedan använda sig av                

skulder framför det egna kapitalet. 

 

Myers (1984) hävdar att utfärda eget kapital ska undvikas för chefer i den utsträckning det               

går. Han menar vidare att cheferna som vet mer om företagets situation på marknaden              

utfärdar nytt eget kapital kan investerare tro att ledningen anser att företaget är övervärderat,              

detta kallas informationsasymmetri. Det blir då dyrt för ett företag att investera med eget              

kapital och vikten blir istället att ha kostnaden av extern finansiering i åtanke. De bör inte                

heller försöka få in pengar genom aktier eller andra obligationer och samtidigt ha en              

utdelning. Jong, Verbeek och Verwijmeren (2011) beskriver att om extern finansiering           

behövs ska företaget först söka sig till finansiering via skulder, alltså ses eget kapital endast               

som en sista utväg.  
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Figur 1. Pecking order-teorins rangordningssystem. 

 

 

 

Vidare argumenterade Myers och Majluf att det är problemen kring den asymmetriska            

informationen som driver kapitalstrukturen i företagen. Problemen med asymmetrisk         

information kring ett företags värde kan leda till att de uppgifter ledningen samt investerare              

har skiljer sig åt (Fama & French, 2005). År 2001 vann George A. Akerlof, A. Michael                

Spence och Joseph E. Stiglitz Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap för deras             

analyser av marknader med asymmetrisk information (Nobelprize, 2001). Pristagarna gav den           

gemensamma förklaringen kring teorin om asymmetrisk information som beskrivs i artikeln           

Marknader med asymmetrisk information skriven av Karl-Gustaf Löfgren, Torsten Persson          

och Jörgen Weibull (2001, s .527): 

 

 “Aktörer på ena sidan av marknaden har bättre information än de på den andra.  

Låntagarna vet mer om sina återbetalningsmöjligheter än långivaren, säljaren vet mer om 

sin bils kvalitet än köparen, VD och styrelsen vet mer om företagets lönsamhet än 

aktieägarna i stort, kunderna vet mer om sina skaderisker än försäkringsbolaget, och 

arrendatorn vet mer än jordägaren om skördeförhållandena och sin egen arbetsinsats. “  

 

I citatet har pristagarna lyckats sammanfatta och motivera pecking order-teorins ordning av            

önskvärd prioritering av finansiering. Metaforerna blir en bildlig beskrivning över          

problematiken med finansiering av just eget kapital förklarat i situationer i vardagen fler av              

oss kan relatera till.  
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3.5 Soliditet och Skuldsättningsgrad 

Soliditet = Eget Kapital/ Totalt Kapital 

 

Soliditet är ett nyckeltal som visar hur stor andel av ett företags totala tillgångar som               

finansierats med eget kapital. Analys av det finansiella nyckeltalet soliditet visar företagets            

långsiktiga betalningsförmåga. Det kan även uttryckas i företagets förmåga att uthärda           

förluster. En soliditet på 100% innebär att finansieringen enbart består av eget kapital medan              

en soliditet på 0% innebär att det inte existerar något eget kapital. En hög soliditet innebär en                 

låg finansiell risk och en låg soliditet innebär istället en hög risk för företaget. Ett företag som                 

har en hög soliditet har generellt en bättre motståndskraft mot eventuella framtida motgångar             

och förluster (Arvidsson, Carrington & Johed, 2016). Då beräkningen utgår från           

balansräkningen baseras värdet på bokfört värde (Greve, 2017). Genom att räkna på            

soliditeten besvaras frågan hur företagets långsiktiga betalningsförmåga ser ut samt hur länge            

resultatet kan vara negativt innan en konkurs är ett faktum (UC, 2019). Jan Greve (2017)               

skriver även att en låg soliditet innebär en högre finansiell risk för företagets ägare. 

Skuldsättningsgrad = Skulder/ Eget Kapital 

 

Ytterligare ett nyckeltal som baseras på företagets bokförda värde är skuldsättningsgraden           

som beräknas skulder genom eget kapital. Skuldsättningsgraden mäter på så sätt relationen            

mellan företagets skulder och det egna kapitalet. Skuldsättningsgrad är precis som soliditet ett             

finansiellt nyckeltal. Nyckeltalet används för värdering och kontroll av ett företags           

ekonomiska ställning (Greve, 2017). Skuldsättningsgraden är det inverterade värdet av          

soliditetsmåttet, likaså en beräkning av företagets förmåga att uthärda förluster. Det betyder            

att en hög soliditet innebär en låg skuldsättningsgrad. Skuldsättningsgraden påverkar ett           

företags sårbarhet och dess möjlighet till en avkastning på eget kapital. En högre             

skuldsättningsgrad innebär en högre risk och desto större sannolikhet att få extremt hög eller              

extremt låg förräntning på det egna kapitalet. En hög skuldsättningsgrad innebär att det ger en               

hög utväxlings-effekt, detta kallat leverage effect (Andersson, 2015). Relationen mellan          

soliditet och skuldsättningsgrad innebär även att en låg soliditet ger en hög            

skuldsättningsgrad (Greve, 2017). Precis som soliditeten ger skuldsättningsgraden svar på hur           
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den finansiella risken i företaget ser ut. Skuldsättningsgraden redovisas i tal där värden över 1               

innebär att skulderna är större än det egna kapitalet och vice versa (Andersson, 2015). 

 

3.6 Variabler och hypoteser 

Fyra variabler har valts ut för att testa sambandet med den beroende variabel             

skuldsättningsgrad. De oberoende variablerna som valts ut är är lönsamhet, kassalikviditet,           

omsättningstillväxt och företagsålder. Nedanstående modell visar de oberoende variablerna         

som valts ut i studien för att undersöka hur väl de förklarar den beroende variabeln               

skuldsättningsgrad. 

 

Figur 2. Variabler. 

 

Vid hypotesprövning formuleras alltid en nollhypotes (H0) och en         

mothypotes/alternativhypotes till den (HA). En hypotesprövning leder antingen till att          

nollhypotesen förkastas alternativt inte förkastas. En nollhypotes som inte förkastas kan sägas            

acceptera eller bekräfta nollhypotesen. Gränsen för förkastande av nollhypotes bestäms          

genom signifikansnivån (Körner & Wahlgren, 2015). I denna studie används signifikansnivå           

0.050 som Körner och Wahlgren (2015) beskriver som en av de vanligaste nivåerna att utgå.               

Undersökningen är inte heller av sådan karaktär att vi bedömer en lägre signifikansnivå vara              

nödvändig, till skillnad från till exempel undersökningar inom medicin där en så låg             

signifikansnivå som möjligt är viktigt för att inte resultatet ska orsaka allvarliga            

konsekvenser. I nedanstående delkapitel följer en presentation av studiens beroende samt           

oberoende variabler som kan tänkas förklara företags skuldsättningsgrad. 
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Tabell 1. Beräkning av variabler. 

Beroende variabel Beräkningar av använda variabler: 

Skuldsättningsgrad  Totala skulder/ Eget Kapital 

Oberoende variabler:  

Lönsamhet Rörelseresultat/ Totala tillgångar 

Omsättningstillväxt (Totala omsättningstillgångar - Totala 

omsättningstillgångar 1 år tidigare ) / Totala 

omsättningstillgångar 

Kassalikviditet  Omsättningstillgångar exklusive varulager/ Totala 

kortfristiga skulder 

Företagsålder (ln)Företagsålder 

 

3.6.1 Total Skuldsättningsgrad 

Den beroende variabeln som valts ut att användas till denna studie är skuldsättningsgrad.             

Skuldsättningsgraden är ett mått på hur företagets kapitalstruktur ser ut. Måttet anger i             

procent hur stor del av företagets tillgångar som är finansierade med skulder. Ett företag som               

inte har några skulder har en skuldsättningsgrad på 0%, ett företag som däremot enbart är               

finansierat med skulder har en skuldsättningsgrad på 100% (Andersson, 2015). Det betyder            

att det är ett nyckeltal som kan användas för att beskriva företags finansiella risk och därav är                 

det av oss författare till studien av stort intresse att undersöka just detta nyckeltal som               

beroende variabel. Trade-off teorin utgår ifrån att företagsledningen tar beslut gällande nivå            

på företagets skuldsättningsgrad utifrån strävan efter att uppnå en optimal fördelning.           

Pecking order-teorin däremot bygger på att företagets skuldsättningsgrad enbart påverkas av           

företagets lönsamhet (Öztekin, 2015). Då skuldsättningsgraden valts ut till beroende variabel           

ställs enbart hypoteser med oberoende variabler mot den beroende variabeln.  
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3.6.2 Lönsamhet 

Lönsamhet är en faktor som som tidigare studier konstaterat har en påverkan på företags              

kapitalstruktur och är den första oberoende variabeln vi avser undersöka och ställa mot den              

beroende variabeln. Lönsamhetsmått är ett mått på effektivitet i prestationen (Andersson,           

2015). Då Pecking order-teorins grund bygger på att ett bolags skuldsättningsgrad enbart            

påverkas av företagets lönsamhet är det intressant att ta med lönsamhet som en oberoende              

variabel i undersökningen för att se hur relationen mellan den beroende variabeln ser ut för de                

svenska Small Cap-bolagen (Öztekin, 2015).  

 

1. Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags lönsamhet och             

skuldsättningsgrad. 

1. Hypotes A: Det finns ett samband mellan Small Cap-bolags lönsamhet och            

skuldsättningsgrad. 

3.6.3 Omsättningstillväxt 

Den andra oberoende variabel som inkluderas i analysen är omsättningstillväxt som flera            

studier pekat ut ha ett positivt samband mellan variablerna skuldsättning och           

omsättningstillväxt. Enligt Harris och Raviv (1991) samt Michaelas (1999) studier så           

tenderar skuldsättningen att öka i företag som har goda chanser för tillväxtmöjligheter. Det             

sambandet stöds även av Frank och Goyals studie (2009) som belyser att det kan finnas               

svårigheter för företag att uppnå tillväxt utan att för den delen öka bolagets skulder då interna                

medel inte alltid är tillräckligt som finansieringskälla för att täcka bolagets investeringar.            

Pecking order-teorins resonemang gällande företags användning av interna medel framför de           

externa medel samt det egna kapitalet konstateras, dock hävdar de att tillväxtföretag i många              

fall är beroende av även det externa medlen för finansiering Myers och Majluf (1984). Detta               

på grund av att enbart använda sig av företagets interna medel i tillväxtfasen i många fall inte                 

skulle vara tillräckligt. Ett företag som har en hög tillväxt medför ofta en högre belåning för                

att kunna finansiera hela tillväxten fullt ut och det resulterar i sin tur i en hög                

skuldsättningsgrad (Frank & Goyals, 2009).  
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2.Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags omsättningstillväxt och            

skuldsättningsgrad. 

2.Hypotes A: Det finns ett samband mellan Small Cap-bolags omsättningstillväxt och           

skuldsättningsgrad. 

3.6.4 Likviditet 

Det finns flertalet nyckeltal som på olika sätt beskriver företagets likviditet. Då            

undersökningen sträcker sig över olika branscher och typer av bolag har vi beslutat att              

definiera likviditet med nyckeltalet kassalikviditet. Kassalikviditet jämfört med        

balanslikviditet tar inte hänsyn till lager, det värdet räknas då bort från            

omsättningstillgångarna, detta för att eftersträva ett mer rättvisande resultat då olika typer av             

verksamheter kräver olika typer av lagerhållning (Greve, 2017). Jan Greve (2017) säger även             

om kassalikviditet att en ökad omsättning kräver en högre likviditet då utbetalningarna blir             

större och fler. Myers och Majlufs (1984) teori trade off bygger på att i så stor grad det är                   

möjligt alltid sträva efter att ha likvida medel inom företaget till förfogande. Vidare går att               

tyda ur teorin pecking-order att företag som har en hög likviditet därmed förväntas ha en               

lägre nivå på skuldsättningsgrad (Myers & Majluf, 1984). 

 

3. Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags likviditet och             

skuldsättningsgrad. 

3. Hypotes A: Det finns ett samband mellan Small Cap-bolags likviditet och            

skuldsättningsgrad. 

3.6.5 Ålder 

Den fjärde oberoende variabel som används i studien är företagets ålder. Företagens ålder har              

valt att mätas med efter när företagen grundades och alltså inte när företagen registrerades på               

börsen. Variabeln har även valts att beräknas med hjälp av naturliga logaritmen (ln) för att få                

ett mer normalfördelat resultat. Anders Sundell (2010) beskriver att i en regressionsanalys            

utgå från en variabel som är snedfördelad kan vara problematiskt därför är det önskvärt är att                

ha en normalfördelning kring medelvärdet. Med hjälp av den naturliga logaritmen kan ett             

snedfördelat resultat att bli normalfördelat genom att avståndet på skalan trycks ihop            

(Sundell, 2010).  
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Förändringen och utvecklingen för ett företags kapitalstruktur under en livscykel kan bero på             

hur länge företaget har varit verksamt (Yazdanfar & Ödlund, 2010). Då tidigare studier visat              

att ålder kan påverka ett företags skuldsättningsgrad har vi valt att inkludera den oberoende              

variabel i undersökningen. Resultat från tidigare studier inom området för kapitalstruktur           

visar på att ju äldre företag är desto lägre skuldsättningsgrad har företaget (Michaelas, 1999)              

(Lopez-Gracia & Sogorb-Mira, 2008). Teorin pecking order ger indikatorer på att ju fler antal              

år ett företag har varit verksamt desto mer ackumulerad kvarhållen vinst påvisas som ett              

resultat utav det (Myers, 1984).  

 

4. Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags ålder och             

skuldsättningsgrad. 

4. Hypotes A: Det finns ett  samband mellan Small Cap-bolags  ålder och skuldsättningsgrad. 
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4. Empiri 

________________________________________________________________ 

I detta kapitel presenteras den empiriska basen för uppsatsen som bygger på inhämtad data              

från Small Cap-bolags årsredovisningar för år 2010 samt år 2017. Först presenteras den             

deskriptiva statistiken för studiens valda variabler för att förtydliga den insamlade datan.            

Därefter redovisas sambandet mellan de oberoende och den beroende variabeln genom           

korrelationsanalyser. Kapitlet avslutas med en sammanställning av hypotesprövningarna. 

________________________________________________________________ 

 

I Bilaga 2 visas en sammanställning av samtliga variabler som studien utgår ifrån. Vi har valt                

att exkludera extremvärden från undersökningen för att undersökningen ska ge en så korrekt             

bild som möjligt av Small Cap-bolags kapitalstruktur och dess unika risk. Tabellen i Bilaga 1               

visar respektive variabels extremvärde som exkluderats samt högsta och lägsta värde som            

undersökningen inkluderar. Extremvärden är värden som ligger långt ifrån övriga värden som            

undersökningen inkluderar, det kan vara både större och mindre värden (Frisk, 2018, b). För              

att identifiera extremvärden i vårt empiriska material har vi tagit hjälp av SPSS och tagit fram                

z-värden för varje bolag och variabel. Det är sedan observationer med z-värde över 3,29 och               

under -3,29 som exkulderats. De värdena som SPSS identifierade exkluderades från           

undersökningen då det var ett fåtal värden som genom att inkluderas i undersökningen hade              

gett en felaktig bild över variablerna i undersökningen och därmed hade lett till ett              

missvisande resultat.  

4.1 Deskriptiv statistik 

I nedanstående tabeller presenteras resultatet av variablernas medel, minimi- och          

maximivärde för respektive år som undersökningen omfattar. Raden för antal observationer           

skiljer sig något åt variablerna emellan och detta kan förklaras med hjälp av Bilaga 1 som                

presenterar extremvärdena. De antal observationer som presenteras för respektive variabel i           

tabellen är efter att extremvärdena exkluderats. De totala antalet observationer inklusive           
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extremvärden var 88 stycken bolag för respektive år, därav går det att tyda antal bortfall för                

respektive variabel för respektive år.  

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik 2010. 

2010 Skuldsättningsgrad Lönsamhet Tillväxt Likviditet Ålder 

Antal observationer 87 88 86 87 88 

Medelvärde 1,245 -0,095 0,126 3,199 2,771 

Minimum 0,001 -2,432 -0,780 -0,449 0 

Maximum 6,386 0,965 1,47 103,96 5,609 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik 2017. 

2017 Skuldsättningsgrad Lönsamhet Tillväxt Likviditet Ålder 

Antal observationer 87 88 87 87 87 

Medelvärde 1,341 0,002 0,079 3,095 3,216 

Minimum 0,001 -0,656 -0,606 0 2,079 

Maximum 17,512 0,343 2,606 62,290 5,004 

 

Medelvärde används för att beräkna det genomsnittliga värdet i en dataserie. Värdet beräknas             

genom att summera samtliga värden i en utvald serie och dividera summan med antal              

observationer (Statistikmyndigheten, 2019,b). Det går att utläsa ur tabell två och tre att             

medelvärdet för den beroende variabeln samt de två oberoende variablerna lönsamhet och            

ålder har ökat från år 2010 till år 2017. Medelvärdet för omsättningstillväxt och             

kassalikviditet har sjunkit till år 2017. Maximum är det högsta värdet som identifieras i en               

dataserie (Informer, 2018). Det går att utläsa en markant ökning av maximum för den              

beroende variabeln till år 2017. I jämförelse av de oberoende variablernas maximivärde så             

går det att utläsa att det enbart är variabeln omsättningstillväxt som har ökat till år 2017,                

resterande oberoende variablers maximum har sjunkit. Minimum är motsatsen till maximum           

det lägsta värdet som identifieras i en dataserie (Informer, 2018). Minimivärdet för            

skuldsättningsgraden för de båda åren ligger på samma låga nivå. Minimivärdet för samtliga             

oberoende variabler har ökat.  
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4.2 Korrelation och signifikans 

I tabell 4 nedan visas resultaten från pearson’s r test där det har undersökts om det finns ett                  

samband finns mellan de oberoende variablerna och den beroende variabeln. Korrelationen 1            

och -1 är de starkaste korrelationerna som visar på perfekta samband mellan de två              

variablerna, 1 visar på ett positivt samband och -1 ett negativt samband. Vid korrelationen 0               

antas inget samband existera (Academic, 2009). Resultaten från pearson´s r test visar på att              

för år 2010 har samtliga variabler förutom variabeln kassalikviditet ett positivt samband. För             

år 2017 har samtliga variabler ett negativt samband förutom variabeln lönsamhet. Variabeln            

med starkast samband år 2010 är kassalikviditet, och variabeln som har det svagaste             

sambandet är ålder. Variabeln med det starkaste sambandet för år 2017 är kassalikviditet och              

variabeln som har det svagaste sambandet till skuldsättningsgrad för samma år är            

tomsättningsillväxt. Dock har alla av de oberoende variablerna ett mycket svagt samband            

med den beroende variabeln.  

 

Tabell 4. Korrelation och signifikans.  

År 2010 Person´s Sig.(2-tailed) N 

Skuldsättningsgrad Konstant 0,000 87(K) 

Lönsamhet 0,147 0,064 87 (88) 

Tillväxt 0,092 0,004 86 

Kassalikviditet -0,179 0,011 87 

Ålder 0,064 0,000 87 (88) 

År 2017 Person´s Sig.(2-tailed) N 

Skuldsättningsgrad Konstant 0,000 87(K) 

Lönsamhet 0,082 0,945 87 (88) 

Tillväxt -0,009 0,055 87 

Kassalikviditet -0,148 0,001 87 

Ålder -0,058 0,000 87 
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I tabellen visas även ett 2-tailed signifikanstest. Gränsen för förkastande av nollhypotes            

bestäms genom signifikansnivån, i denna undersökning används signifikansnivå 0.050 vilket          

betyder att skillnaden är signifikant med 95 procent säkerhet. Det innebär att om värdet är               

större än 0,050 går det inte att säga att säga huruvida sambandet mellan variablerna är               

slumpmässigt eller inte. I vår undersökning är ställda nollhypoteser att det finns ett samband              

mellan variablerna vilket innebär att ett värde på över 0,050 förkastar nollhypotesen. Vid             

förkastande av nollhypotesen så anses alternativhypotesen accepteras (Körner & Wahlgren,          

2015). Den sista kolumnen i diagrammet visar N som står för antalet enheter som har               

analyserats. 

4.3 Förklaringsgrad 

Förklaringsgraden antar ett värde mellan 0 och 100 procent. Förklaringsgraden anger i            

procent hur stor grad de oberoende variablerna förklarar den beroende variabeln (Körner &             

Wahlgren, 2015). Enligt uppgifter gällande analysmetoder från Statistikmyndigheten SCB är          

det matematiska måttet förklaringsgrad konstruerat på ett så att sätt värdena oftast inte blir så               

höga. Detta då det finns många faktorer i samhället som inte helt och hållet kan förklaras med                 

endast ett fåtal bestämda faktorer. En förklaringsgrad på runt 30 procent anses vara en              

acceptabel nivå för hur mycket utvalda variabler förklarar ett resultat. För att höja             

förklaringsgraden i en modell bör fler förklarande faktorer tas in i beräkningen. Det krävs att               

det tas in faktorer som är förklarande för det som undersöks för att förklaringsgraden ska öka,                

annars sker ingen ökning (SCB, 2019).  

 

Tabell 5. Förklaringsgrad.  

År 2010 År 2017 

6% 4,2% 
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4.4 Diagram  

Stapeldiagram är en typ av diagram inom statistiken som sammanställer data med hjälp av              

olika långa staplar för att ge en grafisk illustration av data (Frisk, 2018,a) (NE, 2019).               

Diagram 2 och 3 nedan visar nivån på skuldsättningsgraden för samtliga bolag i             

undersökningen för respektive år. Y-axeln visar skuldsättningsgraden och X-axeln visar antal           

bolag. Diagrammen visar på att maximivärdet för skuldsättningsgrad har ökat till år 2017.             

Minimivärdet är detsamma för båda åren dock har medelvärdet ökat till år 2017. Diagram 4               

och 5 visar nivån på soliditeten för samtliga bolag i undersökningen för respektive år.              

Y-axeln visar soliditetsnivå och X-axeln visar antal bolag. Minimivärdet och maximivärdet           

ligger på samma nivå år 2017 som år 2010, dock så har medelvärdet sjunkit något till år                 

2017.  

 

Diagram 2. Skuldsättningsgrad 2010. 

 

Diagram 3. Skuldsättningsgrad 2017. 
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Diagram 4. Soliditet 2010.

 

Diagram 5. Soliditet 2017. 

 

 

4.5 Sammanställning hypotesprövning 

Utifrån tabell 6 nedan går det att utläsa att den första nollhypotesen som inkluderar variabeln               

lönsamhet bekräftas för både år 2010 och år 2017. Det betyder att det inte finns något                

samband mellan Small Cap-bolags lönsamhet och skuldsättningsgrad för något av åren som            

studien inkluderar. Den andra nollhypotesen förkastas enbart för år 2010 vilket innebär att det              

finns samband mellan Small Cap-bolags omsättningstillväxt och skuldsättningsgrad för år          

2017. Den tredje nollhypotesen förkastas för både år 2010 och år 2017 vilket betyder att det                

finns ett samband mellan Small Cap-bolagens kassalikviditet och skuldsättningsgrad för de           

båda åren. Den fjärde nollhypotesen förkastas för båda åren då finns inget negativt samband              

finns mellan Small Cap-bolags ålder och skuldsättningsgrad för något av åren.  
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Tabell 6. Hypoteser. 

Nollhypoteser 2010 2017 

1. Hypotes 0: Det finns inte något  samband mellan Small 

Cap-bolags lönsamhet och skuldsättningsgrad. 

0,064 
 

0,945 
 

2. Hypotes 0: Det finns inte något samband  mellan Small 

Cap-bolags omsättningstillväxt och skuldsättningsgrad. 

0,004 
(Förkastas) 

0,055 
 

3. Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small 

Cap-bolags kassalikviditet och skuldsättningsgrad. 

0,011 
(Förkastas) 

 

0,001 
(Förkastas) 

4. Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small 

Cap-bolags ålder och skuldsättningsgrad. 

0,000 
(Förkastas) 

0,000 
(Förkastas) 
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5. Analys 

________________________________________________________________ 

Med stöd av det teoretiska fundamentet kommer vi i detta kapitel analysera det resultat vi fått                

fram av den empiriska undersökningen av Small Cap-bolag på Stockholmsbörsens          

årsredovisningar. I analysen avser vi diskutera oss fram till det som sedan presenteras i              

nästkommande kapitel där svaret på forskningsfrågan redogörs. 

________________________________________________________________ 

 

Det grundläggande syftet med uppsatsen var att undersöka hur senaste årens högkonjunktur            

med låga räntor har påverkat svenska börsnoterade bolags kapitalstruktur och dess risk. Detta             

jämfört med hur samma nyckeltal såg ut för bolagen under lågkonjunkturen som följde efter              

finanskrisen år 2008. Då uppsatsen även syftar till att utifrån teoretiska modeller undersöka             

om en eventuellt förändrad kapitalstruktur även påverkat den unika risken för bolagen            

behövdes flertalet beräkningar och analyser göras för att kunna identifiera eventuella           

samband.  

5.1 Analys Hypotesprövning 

5.1.1. Lönsamhet  

Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags lönsamhet och            

skuldsättningsgrad.  

Hypotes A: Det finns ett samband mellan Small-Cap företags lönsamhet och           

skuldsättningsgrad. 

● Nollhypotes bekräftas för båda åren.  

 

Undersökningens resultat av pearson´s r test visar på ett positivt korrelationssamband mellan            

den oberoende variabeln lönsamhet och beroende variabeln skuldsättningsgrad både år 2010           

och 2017. Sett till resultatet i tabell nummer 3 går det att att urskilja att sambandet är starkare                  

år 2010 än år 2017. Dock var det positiva korrelationssamband inte statistisk signifikant vid              
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signifikansnivå på 0,050 under något av de undersökta åren. År 2010 bekräftas nollhypotesen             

då korrelationen mellan variabeln lönsamhet och den beroende variabeln skuldsättningsgrad          

har en signifikansnivå på 0,064 vilket är högre än 0,050. Nollhypotesen bekräftas även år              

2017 då signifikansnivån ligger på 0,945. Detta innebär att vi i analysen inte kan argumentera               

utifrån en signifikansnivå som är statistisk signifikant. Den statistiska osäkerheten är för hög             

vilket gör att vi inte kan påstå att ett samband förekommer.  

 

Pecking order-teorin menar att lönsamma företag har mindre skulder och då också lägre             

skuldsättningsgrad eftersom de gynnar finansiering med internt kapital (Myers, 1984), detta           

är dock ej i enlighet med resultatet som presenteras för de svenska Small Cap-bolagen i               

denna studie. Trade off-teorin har andra slutsatser gällande lönsamma företag där de anser att              

lönsamma företag har mer skulder än de företag som är mindre lönsamma (Fama & French,               

2002). Oavsett om det råder en hög eller lågkonjunktur så kan vi utifrån det resultat vi fick                 

fram i empirin tolka det som att vinstdrivande och lönsamma Small Cap-bolag kommer att              

välja att finansiera bolaget med en högre låneandel. Detta kan bero på att företagen har behov                

av en större skattesköld. Flera tidigare studier, bland annat gjorda av Titman och Wessels              

(1988) gällande kapitalstruktur menar att skuldsättningsgraden minskar när lönsamheten ökar          

och trade off-teorin antar motsatsen. Då sambandet för korrelationen är positivt följer det             

trade off-teorins antaganden, dock är sambandet inte statistiskt signifikant vilket betyder att            

det positiva sambandet kan bero på slumpen. 

5.1.2. Omsättningstillväxt  

Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags omsättningstillväxt och            

skuldsättningsgrad.  

Hypotes A: Det finns ett samband mellan Small Cap-bolags omsättningstillväxt och           

skuldsättningsgrad. 

● Nollhypotesen förkastas för år 2010. Alternativ Hypotes bekräftas för år 2010. 

● Nollhypotesen bekräftas för år 2017.  

 

År 2010 visar undersökningens resultat på ett positivt korrelationssamband enligt pearson´s r            

test mellan den oberoende variabeln omsättningstillväxt och den beroende variabeln          
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skuldsättningsgrad. Sambandet är negativt år 2017 då korrelationen är -0,009, dock ligger            

korrelationen nära noll att näst intill inget samband mellan variablerna år 2017 anses existera.  

Signifikansen för 2010 ligger under signifikansnivån på 0,050 vilket innebär att vi i analysen              

kan argumentera för att sambandet är statistiskt signifikant. År 2017 ligger signifikansen över             

nivån på 0,050 vilket betyder att sambandet inte är statistiskt signifikant och nollhypotesen             

bekräftas. Utifrån ett helhetsperspektiv på statistiken skulle dock accepterandet av          

alternativhypotesen kunna anses vara felaktig då de trots en signifikant nivå av sambandet             

uppvisar en så pass låg korrelation att ett samband näst intill inte går att identifiera. Vid ett                 

positivt samband som resultatet blev år 2010 innebär det att om den oberoende variabeln              

ökar, i detta fall omsättningstillväxt så ökar även den beroende vilket är skuldsättningsgraden.             

Detta är i enlighet med Harris och Raviv (1991) samt Michaelas (1999) studier om              

kapitalstruktur som beskriver att skuldsättningen tenderar att öka i företag som har goda             

chanser för tillväxtmöjligheter. Myers (1984) och pecking order-teorin anser att ett företag            

med hög tillväxt också kommer ha en högre skuldsättningsgrad eftersom det interna kapitalet             

inte kommer räcka till och företagen kommer därför behöva använda lånat kapital. Frank och              

Goyal (2009) beskriver att enligt trade off-teorin väljer företag med en hög tillväxt att              

använda sig av en lägre skuldsättningsgrad då de har större risk för konkurser, vilket stämmer               

överens med det negativa sambandet år 2017.  

5.1.3. Kassalikviditet  

Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags kassalikviditet och            

skuldsättningsgrad.  

Hypotes A: Det finns ett samband mellan Small Cap-bolags kassalikviditet och           

skuldsättningsgrad. 

● Nollhypotesen förkastas för båda åren.  

● Alternativ Hypotes bekräftas för båda åren. 

 

Kassalikviditeten visar på det starkaste korrelationssamband enligt pearson´s r-test mellan          

beroende och oberoende variabel, av de som undersökts i den här studien. Resultatet av              

testerna visar på en signifikansnivå som säger att det samband som finns inte är slumpmässigt               

därav förkastas ställd nollhypotes för både år 2010 och år 2017. Precis som med              

omsättningstillväxten är den korrelation som finns mellan beroende- och oberoende variabel           
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för nära noll för att det ska anses vara ett starkt samband. Därav blir förkastandet av                

nollhypotes för kassalikviditeten enbart baserade på signifikansnivån och inte värdena som           

helhet. Då skulle man istället anta nollhypotesen för båda åren för att konstatera att det i                

denna undersökning inte finns ett samband mellan skuldsättningsgraden och         

kassalikviditeten. Alltså motsatt till vad pecking order-teorin menar.  

  

Skulle sambandet dock accepteras finner vi att det under året som representerar            

lågkonjunktur, det vill säga år 2010, är något högre medelvärde än för år 2017 som               

representerar ett år med högkonjunktur. I enlighet med vad som går att tyda ur teorin pecking                

order och Myers (1984) antaganden att företag som har en hög likviditet även förväntas ha en                

lägre nivå på skuldsättningsgrad kan bekräftas då medelvärdet för likviditeten var störst år             

2010, samma år som soliditeten hade det lägsta medelvärdet. Det tyder på att företagen i en                

oroligare tid är mer benägna att hålla ett bra kassaflöde än under goda makroekonomiska              

förhållanden. Det går även att koppla till trade off-teorin som bygger på att i så stor grad som                  

möjligt alltid ha likvida medel inom företaget (Myers & Majluf, 1984), undersökningens            

respektive år har ett medelvärde på kassalikviditeten som är positiv vilket innebär att det              

existerar ett eget kapital. Det som dock är anmärkningsvärt är att minimivärdet för år 2010 är                

negativt vilket innebär att de kortfristiga skulderna i just det specifika bolaget är större än               

omsättningstillgångarna när varulagret exkluderats.  

5.1.4. Företagsålder  

Hypotes 0: Det finns inte något samband mellan Small Cap-bolags ålder och            

skuldsättningsgrad.  

Hypotes A: Det finns ett samband mellan Small Cap-bolags  ålder och skuldsättningsgrad. 

● Nollhypotesen förkastas för båda åren. 

● Alternativ Hypotes bekräftas för båda åren. 

 

Resultatet visar på ett positivt korrelationssamband enligt pearson´s r test mellan variabeln            

ålder och skuldsättningsgrad för år 2010 men ett negativt samband för år 2017. Sambanden              

för de båda åren är dock svaga. Med den nivån på korrelationen finns skäl att på grund av det                   

acceptera ställda nollhypoteser för både år 2010 och år 2017. Dock visar resultatet av testerna               

på en signifikansnivå som bekräftar att det samband som finns mellan variablerna inte är              
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slumpmässigt och därav förkastas ställd nollhypotes för båda åren. De företag som har             

undersökts i studien har varit verksamma under både år 2010 och år 2017 och pecking               

order-teorin anser att ju längre ett företag varit verksamt desto mer ackumulerad kvarhållen             

vinst kommer företaget ha (Myers, 1984). Att sambandet för korrelationen år 2010 var             

positivt för att sedan år 2017 förändras till negativt stämmer väl överens med pecking              

order-teorin att ju längre ett företag varit verksamt desto mindre skuldsatta kommer företaget             

vara. Trots att vi förväntade oss en starkare korrelation mellan den beroende variabeln tyder              

ändå resultatet på att en jämförelse mellan årsredovisningar med längre tidsperspektiv än sju             

år emellan skulle visa på en starkare korrelation än den vi kan se i vår undersökning. Då de                  

oberoende variabler som räknas fram på företagens finansiella status i undersökningen visar            

att Small Cap-bolag står stabilt genom konjunktursvängningar drar vi slutsatsen att variabeln            

ålder är den som i längden kommer vara en av de som visar på starkast korrelation.                

Anledningen till det är att åldern år för år kontinuerligt ökar i förhållande till              

kapitalstrukturen medan exempelvis omsättningstillväxten kommer mattas av när bolaget         

uppnått en viss storlek. Kapitalstrukturen som oberoende variabel står alltså stabil genom            

makroekonomiska förändringar medan åldern år för år ökar vilket sätter variablerna i olika             

relation år för år.  

5.2 Kapitalstruktur - Skuldsättningsgrad och Soliditet 

Vår utgångspunkt var att den empiriska undersökning vi genomförde skulle visa på skillnader             

i företagens kapitalstruktur då åren som jämfördes var valda under två olika konjunkturlägen.             

Våra antaganden visade sig inte stämma den utsträckning som vi hade förväntat oss vilket gör               

analysen än mer intressant.  

 

Vår utgångspunkt baserat på det vi presenterat såväl i problemdiskussion och teori var att vi               

mellan de båda åren som undersökts skulle finna en markant skillnad främst på             

kapitalstrukturen i helhet men även i de oberoende variablerna. Undersökningen visar dock            

att medelvärdet på skuldsättningsgraden visserligen var högre under högkonjunktur men          

endast en ökning med 0,096 jämfört med värdena för år 2010. Då maximivärdet för år 2017                

dessutom var betydligt högre än år 2010 skulle förklaringen till ökningen av medelvärdet             
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snarare kunna bero på att ett fåtal företag hade en mycket högre skuldsättningsgrad än att alla                

bolag generellt hade en högre skuldsättningsgrad under högkonjunkturen.  

 

Fama och French (2002) beskriver trade off-teorin och pecking order-teorin som två            

konkurrerande teorier gällande kapitalstruktur. Vi kan även konstatera detta i den här            

undersökningen då de berörda variablerna och nyckeltalen antingen följer trade off-teorins           

antaganden eller de antaganden som går i enlighet med pecking order-teorin.Frank och Goyal             

(2009) förklarar skillnaden mellan teorierna, exempelvis att pecking order-teorin anser att           

äldre och mer väletablerade företag har en lägre skuldsättningsgrad då de har haft en längre               

tid att tjäna in kapital. Trade off-teorin anser att äldre företag väljer att finansiera med en                

högre låneandel eftersom risken för konkurs är lägre (Frank & Goyal 2009). Då resultatet i               

denna studie visar på en korrelation som år 2010 är svagt positiv till att år 2017 istället vara                  

svagt negativ stödjer det pecking order-teorins antaganden om att ju äldre ett företag är desto               

lägre skuldsättningsgrad. 

 

Bolag som varit verksamma under en längre tidsperiod har enligt vårt empiriska            

korrelations-resultat ett samband som innebär en lägre låneandel. Ett negativt          

korrelationssamband för skuldsättningsgraden och år 2017 skulle på så sätt kunna ha att göra              

med att bolagen har haft en längre tidsperiod på sig att amortera upptagna lån. Enligt Frank                

och Goyal (2009) som menar att de enligt pecking order-teorin är större företag som är mer                

benägna att öka andelen lånat kapital efter en lågkonjunktur. Vår undersökning stödjer denna             

del av pecking order-teorin då företagen år 2017 uppvisar en högre skuldsättningsgrad än             

under år 2010.  

 

Pecking order-teorin anser att skuldsättningsgraden påverkas av företagets lönsamhet, företag          

som har en högre lönsamhet kommer därav att välja mer finansiering med internt kapital och               

företag som har en lägre lönsamhet väljer främst att finansiera med externt kapital (Öztekin,              

2015). I vår undersökning har lönsamhet som variabel ett högre medelvärde under år 2017              

samtidigt som medelvärdet för skuldsättningsgraden också är högre. Det skulle tyda på att             

Small Cap-bolagen generellt sett inte följer pecking order-teorin i det avseendet. Dock är             

skillnaderna vilket vi tidigare konstaterat marginella, vilket gör att vi inte med säkerhet kan              

säga att denna del inom pecking order bekräftas.  
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De oberoende variabler som undersökts motiverades av och kan på olika sätt kopplas till              

trade off-teorin och pecking order-teorin som båda grundar sig i Miller och Modiglianis             

forskning kring kapitalstruktur. Det vi fann i vår empiriska undersökning var att de utvalda              

oberoende variablerna endast svarade för en förklaringsgrad på 6% för år 2010 och 4,2% för               

år 2017 av den totala skuldsättningsgraden. Alltså finns flertalet för denna undersökning            

okända variabler som också påverkar den totala skuldsättningsgraden och då även           

kapitalstrukturen i företag. Vi kan se hur kapitalstrukturen förändrats utan att i djupare detalj              

kunna förklara vilka variabler som har påverkat förändringen. De variabler som går att             

identifiera som viktiga i trade off-teorin och pecking order-teorin är alltså enligt vår             

undersökning inte de mest framträdande i påverkan av företags kapitalstruktur. Trade           

off-teorin utgår ifrån att företagsledningen ska bestämma optimal nivå på internt kapital för             

att sedan väga kostnader och intäkter vid val av finansiering. Företagets ledning tar alltså              

medvetna val gällande skuldsättningsgrad (Fama & French, 2002, 2005). Det som i trade             

off-teorin beskrivs som medvetna val skulle därför kunna vara till grund för delar av det som                

vi med våra utvalda variabler inte kan förklara av kapitalstrukturen. I inledningen diskuterade             

vi även valet av Small Cap-bolag som en intressant grupp bolag att undersöka då de tillhör                

segmentet mindre bolagen noterade på börsen. Alltså resonerade vi att en förändring skulle             

vara tydligare i dessa bolag än på till exempel Large Cap-bolagen. Möjligtvis skulle en              

undersökning på ett annat urval med mindre kapitalstarka bolag ge ett resultat med mer              

tydliga kopplingar till teorierna pecking order och trade off.  

5.3 Risk  

Likt hur nobelpristagarna George A. Akerlof, A. Michael Spence och Joseph E. Stiglitz             

uttryckte sig om ett bolags riskprofil så vet säljaren mer om sin bils kvalitet än köparen                

(Nobelprize, 2001). Detta som en metafor för det faktum att hur den finansiella statusen i ett                

bolag ser ut är svårt att se utifrån. Internt finns hela bilden över bolaget och även makten att                  

styra i den riktning företagsledningen väljer. Externt är det omöjligt att göra en fullständig              

riskanalys då all information inte finns tillgänglig. Dock kan nyckeltal såsom soliditet,            

skuldsättningsgrad och kassalikviditet säga tillräckligt mycket om ett företags riskprofil för           

att en generell bedömning ska kunna göras.  
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Medelvärdet för skuldsättningsgraden är år 2010 1,245 och medelvärdet för år 2017 är 1,341.              

Undersökningen visar således på att bolagen i Small Cap-segmentet generellt har en högre             

skuldsättningsgrad under högkonjunktur än under lågkonjunktur. Det tyder på att bolagen           

följer pecking order-teorin som förespråkar finansiering med skulder framför eget kapital           

(Myers, 1984). Högkonjunktur och goda makroekonomiska förutsättningar är tid för          

expansion och tillväxt, vilket kräver kapital, antingen eget upparbetat kapital eller genom            

lånat externt kapital. Skulle företagen istället visat en lägre skuldsättningsgrad år 2017 än             

under lågkonjunkturen år 2010 hade det funnits skäl att tro att Myers och Majluf teori,               

pecking order, inte varit applicerbar (Myers, 1984). Detta eftersom investeringar som kan            

antas ha gjorts under högkonjunkturen då skulle finansierats med eget kapital. Analysen att             

ökningen av externt kapital endast använts till investeringar och utveckling måste dock sättas             

i relation med hur kassalikviditeten förändrats. Ett företag med en låg kassalikviditet och             

ansträngt kassaflöde kan också vara mer benägna att öka sitt externt kapital för att minska               

sina kortfristiga skulder. Där ser vi i denna undersökningen att medelvärdet för            

kassalikviditeten var högre, om än marginellt, under lågkonjunkturen. Det förkastar ändå inte            

appliceringen av pecking order-teorin då den inte talar om varför nytt kapital tagits in i               

bolaget utan bara varifrån kapitalet hämtas.  

 

Beroende på vad de ökade skulderna beror på blir också analysen av risken olika. Låt säga att                 

företaget ökat skulderna för att kunna investera i en effektivare maskinpark och kan öka              

produktionen för att möta en hög efterfrågan, då har risken ur ett investerarperspektiv minskat              

eftersom intäkterna kan antas öka framöver. Är det istället ett svagt kassaflöde som             

föranleder en högre skuldsättningsgrad är det att betrakta som ett mer riskfyllt bolag att              

investera i eller ha affärsrelationer med än det företaget som använde kapitalet till en ny               

maskinpark. Kraus & Litzenberger (1973) tar fasta just på problematiken med en hög             

skuldsättningsgrad och svagt kassaflöde i trade off-teorin när de nämner risken med            

återbetalningsproblematik som kan uppstå när ett företag med för hög skuldsättningsgrad ska            

betala ränta till sina långivare.  
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Trade off-teorin menar att företag med högre risk bör ha en lägre skuldsättningsgrad och              

enligt pecking order-teorin är företag med en högre risk finansierat med en högre andel lånat               

kapital då företaget borde vara lågt värderat på aktiemarknaden (Frank & Goyal, 2009). Den              

empiriska undersökningen visar en högre skuldsättningsgrad år 2017 än år 2010, det innebär             

att den generella soliditeten i de undersökta bolagen har sjunkit. Vad en lägre soliditet              

innebär för företagets risk är att det blir mer känsligt för negativa resultat, vilket även               

stämmer överens med pecking order-teorin. Befinner sig Sveriges ekonomin i en           

högkonjunktur och företaget verkar på en marknad med köpstarka kunder är risken med en              

låg soliditet lägre än om förutsättningarna på marknaden vore det omvända. Vilket vi             

konstaterat tidigare i rapporten finns det en avmattning i konjunkturen vilket tyder på att              

ekonomin går mot sämre tider där det är rimligt att tro att arbetslösheten kommer öka och                

köpkraften minska. I det läget är en lägre soliditetsnivå att se som en högre riskfaktor, utifrån                

det kan vi således se att den generella riskbilden hos Small Cap-bolag är något högre 2017 än                 

under 2010 då man går mot en ny lågkonjunktur med en högre skuldsättningsgrad än vad               

man hade under lågkonjunkturen 2010. 
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6. Slutsats 

_______________________________________________________________ 

I detta avslutande kapitel ska uppsatsens syfte samt problemformulering besvaras och de            

slutsatser som utifrån tidigare kapitel går att fastställa kommer presenteras. Avslutningsvis           

vill vi framföra förslag på framtida forskning inom området kapitalstruktur.  

_______________________________________________________________ 

 

Studiens syfte var att undersöka om Small Cap-bolags kapitalstruktur och dess unika risk har              

förändrats från en period av lågkonjunktur som följde efter finanskrisen år 2008 till en period               

av högkonjunktur. Uppsatsens huvudsakliga fokus har legat på teorierna pecking order och            

trade off som grundar sig i Modigliani och Millers teori gällande kapitalstrukturens            

uppbyggnad. Bolagens totala skuldsättningsgrad har analyserats i relation till bolagens          

lönsamhet, omsättningstillväxt, kassalikviditet och företagsålder. Resultaten från de        

beräkningar och analyser som utförts visar på att kapitalstrukturen hos bolagen skiljer sig åt              

mellan tidsperioderna vilket även betyder att den unika risken har förändrats. Dock är inte              

förändringen av undersökningens utvalda bolags kapitalstruktur i den omfattning som vi hade            

förväntat oss, utifrån teorier och förklaring av makroekonomiska skillnaderna åren          

emellan.Vår utgångspunkt var att den empiriska undersökning vi genomförde skulle visa på            

tydliga skillnader i företagens kapitalstruktur då åren som jämfördes var under två olika             

konjunkturlägen med olika räntenivåer. Grunden till det bygger även på att den senaste tidens              

högkonjunktur skiljer sig från vad vi tidigare sett under högkonjunkturer. Kombinationen av            

en rådande högkonjunktur och en låg räntenivå.  

 

Att skuldsättningsgraden har förändrats innebär att soliditeten har förändrats i motsatt           

riktning. En högre skuldsättningsgrad innebär generellt en högre unik risk när det kommer till              

den långsiktiga betalningsförmågan vilket sänder negativa signaler till intressenter gällande          

bolagets riskprofil. Att medelvärdet för variabeln kassalikviditeten har sjunkit innebär även           

övergripande att risken gällande den kortsiktiga betalningsförmågan för Small Cap-bolagen          

har ökat. Skillnaderna mellan Small Cap-bolags kapitalstruktur och unika risk för år 2017             
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jämfört med år 2010 skiljer sig så pass lite åt åren emellan oberoende av om det är hög-                  

respektive lågkonjunktur i landet, att de näst intill inte är någon skillnad alls. Då samtliga               

bolag noterade på börsen är stora bolag oavsett vilket av de tre segmenten, Small Cap, Mid                

Cap eller Large Cap de tillhör bör ha en påverkan på resultatet av empirin i undersökningen.                

Small Cap-bolag har dock ur ett investerarperspektiv högre risk än Large cap-bolag, utifrån             

vår undersökning kan vi därav dra slutsatsen att samtliga bolag noterade på börsen i stor               

utsträckning är stabila bolag som utifrån undersökta variabler inte påverkas i någon större             

utsträckning av makroekonomiska förändringar. Detta då kapitalstrukturen samt de         

oberoende variabler vi undersökt i Small Cap-bolagen inte har förändrats med någon            

avsevärd betydelse i jämförelsen mellan år 2010 och år 2017.  

 

Vi har tidigare konstaterat att pecking order-teorin och trade off-teorin motsäger varandra när             

det kommer till vilket samband de oberoende variablerna i undersökningen har till den             

beroende variabeln skuldsättningsgrad och då även kapitalstrukturen. Önskvärt hade varit att           

kunna identifiera vilken av trade off och pecking order teorin som i vår undersökning              

stämmer in bäst som beskrivning av Small Cap-bolags kapitalstruktur. I och med ett utfall              

med svaga korrelationer mellan oberoende och beroende variabel anser vi dock att en sådan              

identifiering inte är fullt möjlig, det hade krävts starkare korrelationssamband för att vara             

trovärdigt. Vi kan vid några tillfällen se att kapitalstrukturen och variablerna svagt kan             

förklaras med en av teorierna det ena undersökta året för att på det andra undersökta året                

förklaras av den andra teorin.  

 

Vidare kan vi konstatera att utformandet av ett Small Cap-bolags kapitalstruktur beror på             

flertalet olika faktorer och variabler. Utifrån undersökningens ställda hypoteser uppbyggda på           

trade off-teorin och pecking order-teorin som grundar sig i Modigliani och Millers grundteori             

om kapitalstruktur, lyckades vi endast identifiera variabler med en högsta förklaringsgrad på            

6%. De variablerna visar en svag korrelation till skuldsättningsgrad som beroende variabel.            

Alltså är Small Cap-bolags kapitalstruktur uppbyggnad baserad på mer komplexa grunder än            

de välrenuméerade forskarna Modigliani och Miller med efterföljare antytt.  
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Förslag på framtida forskning 

● Vi har under uppsatsens gång uppmärksammat flera områden som hade varit           

intressanta att undersöka vidare, bland annat hur en jämförelse under en längre            

tidsperiod än de år som vår undersökning sträcker sig över varit intressant att             

analysera för att se hur kapitalstrukturen och dess unika risk förändras genom flera             

tid- samt konjunktur-perioder.  

 

● Då denna studie endast innefattar företag på den svenska marknaden hade det varit             

intressant att studera företag från olika länder för att kunna dra mer övergripande             

slutsatser. Många av de teorier som används i denna studie är testade på diverse              

företag i olika länder och därför hade det varit intressant att jämföra och undersöka              

eventuella skillnader mellan länderna. En sådan undersökning skulle även visa på om            

konjunktursvängningarna har olika påverkan på motsvarande bolag beroende på vart i           

världen de har sin bas.  

 

● För att få en djupare förståelse kring de faktorer som kan påverka företags risk och               

kapitalstruktur skulle fler variabler i samma studie kunna undersökas. Exempelvis          

hade det varit intressant att då göra en jämföra mellan branscher då det inte är ovanligt                

att kapitalbindning och skulder mellan branscher skiljer sig åt.  
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