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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks konjunkturens effekt på svenska företags kapitalstruktur. Ett urval 

av 100 företag dras med ett proportionerligt slumpmässigt urval från OMX Stockholm och 

paneldata över 21 år med totalt 2100 dataposter konstrueras. Data för skuldsättningsgrad, som 

utgör den beroende variabeln i modellen, marknadsvärde och utdelningskvot hämtas från 

Bloomberg Terminal. Dessa kombineras sedan med data för tidsperioden över reporäntan och 

konjunkturen som hämtas från Konjunkturinstitutet. Det kombinerade datasetet testas med 

hjälp av en ARCH-modell. I det producerade resultatet går det att observera en statistiskt 

signifikant effekt från konjunkturen. Effekten skiljer sig för tidsperioderna före och efter 

finanskrisen vilket indikerar ett trendbrott i hur företagen bedriver sin finansiering.    
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1. Inledning 

Inom corporate finance har det länge funnits ett stort intresse för att förstå de faktorer som styr 

företagens finansiering. Denna forskning sträcker sig tillbaka till Modigliani och Miller (1958) 

som påvisade att ett företags marknadsvärde inte avgörs av dess kapitalstruktur på en perfekt 

kapitalmarknad. Flera modeller har utvecklats där man kvalitativt undersökt vad som styr 

företagens beslut mellan att använda belåning och eget kapital (Byoun, 2008; Dittmar & 

Thakor, 2007; Lambrinoudakis, 2016). På senare år har man även försökt estimera hur 

makroekonomiska effekter påverkar kapitalstrukturen. Studier har undersökt både hur 

företagens kapitalstruktur påverkas av konjunkturen och hur deras förmåga att ändra 

kapitalstrukturen påverkas i hög- respektive lågkonjunktur (Drobetz, Schilling, & Schröder, 

2015; Hackbarth, Miao, & Morellec, 2006; Halling, Yu, & Zechner, 2016). 

I spåren av finanskrisen 2008 har företagens kapitalstruktur hamnat mycket i fokus. Kraftigt 

belånade företag exponeras för stora finansiella risker, främst inom den finansiella sektorn, 

med resultatet att hela ekonomier kan påverkas. Systemen för företagsbeskattning som gynnar 

höga skuldsättningsgrader har vid upprepade tillfällen beskrivits som problematiska (Feld, 

Heckemeyer, & Overesch, 2013). I en rapport från International Monetary Fund (2009, s. 12) 

konstaterar organisationen:   

” Given the large potential macroeconomic damage from excess leverage […], it is hard to see 

why—as now is often the case— debt finance should be systematically tax-favored” 

Feld, Heckemeyer och Overesch (2013) konstaterar att det, trots att man länge studerat 

kapitalstruktur, i stor utsträckning saknas empiriska resultat inom området. Att faktorer som 

skatteregler och konjunktursvängningar har en påverkan på kapitalstrukturen råder det 

konsensus om, men hur stor denna påverkan är har inte undersökts i större utsträckning. För att 

motverka att framtida finansiella kriser resulterar i lika stora lågkonjunkturer krävs en 

förbättrad förståelse för vad som driver företagens finansieringsbeslut. Det är i denna 

problematik uppsatsen tar sin utgångspunkt. 

Syftet är att undersöka om konjunkturens skiftningar har en mätbar effekt på hur företag 

noterade på den svenska börsmarknaden finansierar sig. Genom att konstruera och testa en 

modell är målet att isolera effekten från konjunkturen på företagens kapitalstruktur och 

observera den statistiska och ekonomiska signifikansen. Liknande studier har utförts främst på 

amerikanska data (Hailing, Yu, & Zechner 2016) och i denna uppsats är målet att applicera 
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dessa metoder på svenska data. Baserat på detta kan frågeställningen summeras som ”I vilken 

utsträckning påverkas företagens skuldsättningsgrad av variationer i aggregerad efterfrågan”.  

Metoden för uppsatsen består i att estimera konjunkturens inverkan på dagens svenska företags 

kapitalstruktur, mätt som skuldsättningsgrad, från 1997 till 2017. Konjunkturläget kvantifieras 

i form av BNP-gap vilket beräknas som bruttonationalproduktens avvikelse från den potentiella 

bruttonationalprodukten. Ett proportionerligt stratifierat urval av olika företagsstorlekar dras 

från OMX Stockholm och paneldata samlas in från Bloomberg Terminal där företagens 

årsredovisningsdata registrerats. Data för konjunkturen hämtas från Konjunkturinstitutet. En 

regressionsanalys utförs på materialet, först över hela tidsperioden och sedan delat i före och 

efter 2008 för att undersöka om skillnader finns före och efter finanskrisen. I resultatet påvisas 

statistisk signifikans för BNP-gapet över hela perioden samt perioderna 1997-2007 och 2008-

2017 men effektens riktning är olika före och efter finanskrisen 2008. 

Uppsatsen är disponerad som följer. I nästa avsnitt sker en genomgång av grundläggande 

teorier och begrepp för att assistera läsaren genom uppsatsen. Därefter följer en genomgång av 

teoretisk bakgrund och tidigare studier för att illustrera den bakomliggande 

nationalekonomiska teorin och forskningen fram till idag. Efter detta presenteras data och det 

estimerade resultatet innan uppsatsen avslutas med diskussion och slutsats.  
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2. Företagens finansiering 

Följande avsnitt förklarar grundläggande begrepp och teorier inom företagsfinansiering för att 

underlätta för läsaren att följa med i texten och analysen. Samtliga begrepp och definitioner 

hämtas från Berk och Demarzo (2016). 

Kapitalstruktur 

Företag som vill genomföra en investering måste generera medel för att utföra den. För detta 

ändamål finns det två generella metoder. Den första är att använda sig av eget kapital 

exempelvis genom att utfärda aktier till investerare. I detta fall tar investerarna på sig en risk 

om investeringen misslyckas, vilket innebär att de behöver kompenseras med ett riskpremium 

utöver den ränta de begär. Det andra alternativet är att låna, exempelvis från en bank. I detta 

fall beläggs företaget med en risk då oförmågan att betala tillbaka på dessa lån leder till att 

företaget försätts i konkurs. Kostnaden för att finansiera sig med lån är därför lägre, men med 

avvägningen att företaget bär risken. Normalt finansierar sig företag med en blandning av dessa 

två metoder. Detta utgör företagets kapitalstruktur.  

Skuldsättningsgrad 

Skuldsättningsgraden utgör kvoten mellan hur stor del av företaget som finansieras med lån 

respektive eget kapital. Den beräknas som kvoten mellan totala skulder (S) och eget kapital 

(E). Som nyckeltal ger den en överblick över företagets finansiella risk i form av 

räntekänslighet.  I figur 1 presenteras den genomsnittliga skuldsättningsgraden i urvalet och 

det går här att observera den trendeffekt som uppsatsen undersöker. Den lodräta linjen markerar 

finanskrisens inträffande 2008.  

 

Figur 1. Genomsnittlig skuldsättningsgrad 1997-2017 för företagsurvalet  
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Långfristig Skuld 

Detta innefattar alla typer av lån och skulder vars förfallodag ligger mer än ett år framåt i tiden. 

Långfristig skuld utgör den typ av skuldsättning som företagen oftast använder när de 

finansierar sig.  

Kortfristig Skuld 

Detta innefattar alla typer av lån och skulder vars förfallodag ligger inom ett år framåt i tiden. 

Långfristiga skulder konverteras till kortfristiga när det är mindre än ett år kvar till 

förfallodagen. 

Konvertibel 

En form av skuldebrev som även ger ägaren rätten att konvertera skulden till aktier i företaget 

mot en förutbestämd kurs.  

Modigliani-Miller teoremet 

Enligt Modigliani-Miller teoremet är ett företags värde oberoende av dess kapitalstruktur. Detta 

teorem håller endast om man kan förutsätta att en perfekt kapitalmarknad existerar. För en 

perfekt kapitalmarknad krävs att investerare och företag handlar till marknadspris, att inga 

skatter eller transaktionskostnader förekommer samt att ett företags finansieringsbeslut inte 

förändrar dess intäktsflöde från investeringar.  

Skattesköld (Taxshield) 

Då företag betalar skatt på sina vinster först efter att de har gjort avdrag för sina räntekostnader, 

leder finansiering genom lån till en lägre total skattekostnad än finansiering genom eget kapital. 

Detta är det ledande incitamentet bakom att företag främst föredrar att belåna sig. Belåning 

resulterar i att företag får ett högre värde än de som finansierar med enbart eget kapital då 

taxshield är ett ytterligare värde i sig. Taxshield utgör en av de marknadsimperfektioner som 

resulterar i att Modigliani-Miller teoremet ofta inte är applicerbart. Den beräknas som  

Taxshield = Företagsskatt * Räntekostnad 

Konkurskostnad 

Förutsatt perfekta kapitalmarknader har inte konkursrisken någon negativ effekt på 

tillämpningen av lån. Vid utebliven betalning skulle ägandeskapet enbart skifta till långivaren. 

I verkligheten är konkurser fyllda med en rad kostnader och komplikationer. Processen är lång 
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och dyr att genomföra. Ett flertal långivare måste samordnas och en uppdelning av ett företag 

leder ofta till att det totala värdet minskar. Således utgör konkursrisken ett reellt problem för 

långivare. Detta är ytterligare en marknadsimperfektion och resulterar även i en dödviksförlust 

för samhället när företag försätts i konkurs.  

Tradeoff-modellen 

Enligt denna teori består ett företags värde av dess värde utan belåning plus värdet från dess 

taxshield minus dess finansiella riskkostnad (Kraus & Litzenberger 1973). 

 𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑃𝑉(𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑇𝑎𝑥 𝑆ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑) − 𝑃𝑉(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐶𝑜𝑠𝑡) ( 1 ) 

I ekvationen betecknar V värde och PV nuvärde. Detta innebär att belåning har både för- och 

nackdelar. Högre belåning resulterar i en större taxshield, men också en stigande risk att 

försättas i konkurs och dra på sig följdkostnader. 

Peckingorder-teorin 

Teorin lades fram av Stewart Myers (1984) och säger att managers har en preferens att 

finansiera med överskottsintäkter i första hand, lån i andra hand och eget kapital som en sista 

utväg. Teorin bygger på idén om asymmetrisk information mellan managers och investerare 

där finansiering genom eget kapital signalerar till investerare att företaget är övervärderat och 

skuldsättning signalerar att det är undervärderat. Användande av eget kapital kan då leda till 

att företagets marknadsvärde faller. 
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Som utgångspunkt i corporate finance teori finns Modigliani-Miller teoremet som utgör 

grunden för hur man ser på kapitalstruktur (Berk och Demarzo 2016). Teoremet säger att på en 

perfekt marknad är ett företags marknadsvärde helt orelaterat till hur det väljer att finansiera 

sig. För att teoremet ska hålla krävs att det inte finns några transaktionskostnader och alla 

individer lånar till samma ränta. Dessutom krävs det att företag beskattas för sina intäkter först 

efter räntebetalningar. Teoremet uppfylls inte i verkligheten och utgör en teoretisk 

utgångspunkt för mycket av den moderna forskningen inom området. En stor del av denna 

forskning är centrerad runt att identifiera de marknadsimperfektioner som resulterar i att 

företagets kapitalstruktur påverkar dess värde i verkligheten.  

Inom området finns det generellt sett två perspektiv på hur företagen genomför sina 

finansieringsbeslut (Jaros & Bartosova, 2015). Det första perspektivet utgår ifrån vad som 

kallas statisk teori och bygger på empiriska studier av företags agerande med hjälp av 

exempelvis tvärsnitts- eller paneldata. Denna metod försöker huvudsakligen formulera en 

modell för en optimal kapitalstruktur med hjälp av ekonomisk teori. Man ser den miljö 

företagen opererar i som oföränderlig med likvärdiga förutsättningar för varje enskilt företag. 

Utifrån detta söker företagen sedan nå en optimal jämvikt mellan det högre värdet och samtidigt 

den högre kostnaden som ges av en högre skuldsättningsgrad. Den högre skuldsättningsgraden 

ger ett högre marknadsvärde för företaget då värdet på dess taxshield ökar. Som motvikt till 

detta leder den högre skuldsättningsgraden till att företagets risk att försättas i finansiella 

svårigheter ökar. Risken att försättas i finansiella svårigheter blir en kostnad då sänkt 

förtroende för företagets förmåga att leva upp till framtida garantier och fordringar påverkar 

relationen till kunder och leverantörer negativt.  

Det andra perspektivet kallas för dynamisk teori och bygger på idén att varje företag är en unik 

enhet med en unik struktur som opererar i en unik miljö (Jaros & Bartosova, 2015). Enligt detta 

synsätt är det omöjligt att formulera en optimal teori för kapitalstruktur och företagen kan ses 

mer som organismer i ett ekosystem. Inom detta synsätt är peckingorder-teorin den mest kända 

då den ger utrymme för varje företag att fatta beslut utifrån sina unika förutsättningar. 

Beslutsfattare måste beakta inte bara den marknad företaget opererar på utan även relationen 

till dess investerare. Att finansiera sig med användande av eget kapital och minska sin 

skuldsättningsgrad kan vara det mest optimala ur ett jämviktsperspektiv, men man riskerar att 

signalera till investerare att företaget är övervärderat. Användande av skuldsättning har istället 
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den motsatta effekten och signalerar att företaget inte kommer ha några framtida problem att 

betala sina kostnader. Ur detta perspektiv finns det ingen optimal kapitalstruktur som kan 

etableras enbart utifrån ekonomisk teori. Företag vill i första hand använda sig av överblivna 

intäkter, i andra hand skuldsättning och i sista hand eget kapital. Det är ifrån detta namnet 

pecking-order kommer då det syftar på att företagets beslut följer en hackordning. 

I dagsläget råder ingen konsensus om vilket synsätt som är mest korrekt för kapitalstruktur. 

Istället måste en avvägning göras mellan vilken som kan anses mest applicerbar från fall till 

fall. Myers (2001) påvisar empiriskt stöd för båda synsätten och menar att detta även är ett 

rimligt resultat. De olika teorierna tjänar i grunden till att belysa för- och nackdelar med olika 

typer av finansiering sett ur olika perspektiv. En viktig faktor att poängtera är dock att teorierna 

kan ha olika prediktioner för hur företag agerar under vissa omständigheter. Enligt den statiska 

teorin är det främst att företagen får en taxshield i form av ränteavdrag när de belånar sig som 

resulterar i att företagen vill använda så mycket skuldsättning som möjligt. För den dynamiska 

teorin handlar det främst om asymmetrisk information och signalering där skuldsättning 

skickar signalen till investerare att man har högt förtroende för företagets framtid. Baserat på 

dessa faktorer finns det olika idéer om hur företagen agerar vid exempelvis en 

konjunkturnedgång.  

En diskussion om tradeoff-modellen och peckingorder-teorins olika prediktioner lyfts fram av 

Korajcyk och Levy (2003). Enligt författarna borde tradeoff-modellen förutspå en procyklisk 

variation mellan skuldsättningsgraden och konjunkturcykeln. När konjunkturen går uppåt faller 

konkursrisken och belåningskostnaden blir därmed lägre samtidigt som ökande intäkter även 

innebär att taxshield ökar i värde. Peckingorder-teorin borde enligt författarna istället 

prediktera att företagen föredrar främst interna medel och sedan skuldsättning. med resultatet 

att deras skuldsättningsgrad inte rör sig procykliskt med konjunkturen. Snarare utgör 

skuldsättningen ett instrument för att signalera högt förtroende till investerarna i en 

lågkonjunktur med resultatet att skuldsättningsgraden rör sig kontracykliskt till konjunkturen 

trots att kapitalkostnaden är högre.   

Uppsatsen har en deduktiv karaktär då den söker testa befintlig teori från tidigare forskning. 

Stöd för uppsatsen  tas i Hailing, Yu och Zechner (2016) som bygger sin studie på att undersöka 

konjunkturens direkta effekt på skuldsättningsgraden. Då det även finns en skillnad i den 

teoretiska prediktionen från den statiska och dynamiska teorin i hur konjunkturen påverkar 

skuldsättningsgraden testar ett signifikant resultat dessa teorier baserat på effektens riktning.  
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4. Tidigare studier 

Forskning inom kapitalkostnad och kapitalstruktur tog sin riktiga början med Modigliani och 

Miller (1958). Fram tills dess användes enklare antaganden som att kapitalkostnaden kunde 

summeras som räntan på obligationer vilket innebar att företagets enda mål var att investera 

till den punkt där marginalavkastningen var lika med marknadsräntan. Teoretiskt kunde man 

använda en riskdiskontering för att beräkna osäkerhetsfaktorn i en investering. Det fanns dock 

inte några exakta beräkningar att tillgå för att genomföra en sådan riskdiskontering. Man hade 

inte heller någon idé om hur en sådan diskontering skulle samvariera med andra variabler. I sin 

artikel påvisade Modigliani och Miller att det var möjligt att modellera kapitalkostnad och 

värdet på ett företag även med risk. Starka antaganden som att exempelvis perfekt konkurrens 

rådde och in- och utträdesbarriärerna var icke-existerande tillämpades. Som slutsats 

konstaterades att ett företags värde inte hade någon koppling till dess skuldsättningsgrad.  

I en uppföljande artikel av Modigliani och Miller (1963) gjordes en komplettering till den 

tidigare publicerade artikeln. I originalartikeln var slutsatsen även att den förväntade 

avkastningen och den faktiska avkastningen var densamma och orelaterad till 

kapitalstrukturen. Det enda som var relevant var vilken riskklass företaget befann sig i. 

Författarna konstaterade att detta inte var korrekt på en marknad där ränteavdrag kunde göras 

på vinster. Den efterföljande kompletteringen av artikeln introducerade taxshield i modellen 

vilket tillät att högre belånade företag fick en högre faktiskt avkastning. Skillnaden i avkastning 

beror på att företag med högre skuldsättning även kan genomföra större skatteavdrag från större 

räntekostnader. 

Som ett nästa led i denna forskning publicerade Kraus och Litzenberger (1973) en artikel där 

de formulerade tradeoff-modellen. Författarna höll med Modigliani och Miller (1963) i att 

företagets marknadsvärde var helt orelaterat till dess skuldsättningsgrad förutsatt en perfekt 

marknad. Problemet var dock att marknadsimperfektioner som beskattning av företagsvinster 

och konkurskostnader innebar att antagandet inte höll. Tradeoff-modellen introducerade en 

avvägning mellan den positiva effekten av taxshield från högre belåning mot kostnaden från 

att företaget blir mer finansiellt utsatt. En högre skuldsättning resulterar i en högre risk. Detta 

kan resultera i att potentiella kunder och samarbetspartners väljer en konkurrent då de värderar 

framtida stabilitet. Teorin kan summeras som att företagen vill maximera VL i ekvation 1 vilken 

återges nedan. 
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 𝑉𝐿 = 𝑉𝑈 + 𝑃𝑉(𝑇𝑎𝑥 𝑆ℎ𝑖𝑒𝑙𝑑) − 𝑃𝑉(𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑠) ( 1 ) 

I ekvationen betecknar V värde och PV nuvärde. Enligt detta är ett skuldsatt företags värde 

detsamma som företagets värde utan skuldsättning, plus taxshield, minus kostnaden för den 

finansiella utsattheten.  

Ytterligare en mycket använd teori för att modellera finansieringsbeslut är peckingorder-teorin 

vars modifierade version populariserades av Myers och Majluf (1984). Teorin väger in 

asymmetrisk information i finansieringsbeslut då investerare har sämre insyn i företaget än 

företagsledningen. Av denna anledning uppstår en ”hackordning” i finansieringsbesluten där 

man i första hand använder sig av överblivna intäkter. När detta inte längre är möjligt belånar 

man sig. Anledningen till att lån används för eget kapital är att det signalerar högt förtroende 

för investeringen från ledningen. Ett grundläggande antagande i teorin är att företaget väljer att 

belåna sig då man anser att företaget är undervärderat. Att istället använda sig av eget kapital 

signalerar till investerare att managers anser att företaget är övervärderat. Med 

informationsasymmetri invägd i modellen blir denna form av signalering en styrande faktor i 

hur ledningen fattar sina beslut.  

Till följd av den ökande belåningsgraden i USA under 1980-talet byggde Gertler och Hubbard 

(1993) vidare på forskningen om företagsfinansiering genom att konstruera en modell där 

makroekonomiska variabler inkluderas. Författarna ville få en bättre förståelse för vad som låg 

bakom fenomenet med stigande skuldsättning och vad det kunde få för konsekvenser. I 

modellen inkorporeras det som kallas allmän risk, vilket är risken företagen exponeras för 

genom konjunkturcykeln, samt idiosynkratisk risk, som är unik för varje företag. I denna 

modell väger företagen fördelen med att finansiera sig med lån, vilket innebär en lägre 

kapitalkostnad, mot alternativet att minska sin belåning, vilket minskar deras exponering mot 

allmän risk. Den lägre belåningsgraden skyddar företagen från risken att gå i konkurs och ger 

dem möjlighet att dela risken med sina långivare under lågkonjunkturer. I sin artikel presenterar 

författarna empiri som stödjer att företagens utdelningar påverkas av de makroekonomiska 

förhållandena, även när man kontrollerar för företagsspecifika variabler.  

Korajcyk och Levy (2003) bygger vidare på forskningen genom att i sin artikel påvisa att 

kapitalstrukturen beror av en kombination mellan makroekonomiska och företagsspecifika 

variabler. De introducerar en variabel för finansiell begränsning då olika företag har olika 

möjlighet att justera sin kapitalstruktur. Klassificeringen för finansiell begränsning är de 

företag som inte har resurser för att företa investeringar även om de skulle vara lönsamma. 
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Författarna använder sig av samma metod som Fazzari et al. (1988) där kvoten mellan 

utdelningar och intäkter utgör en proxyvariabel för att mäta nivån av finansiell begränsning. 

För sin empiriska studie modellerar de företagens finansieringsbeslut som 

 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡
∗ = 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑇𝑖𝑡−3𝛼 + 𝑋𝑖𝑡−3𝛽 + ƒ𝑖 + 𝑞𝑡 + 𝑓𝑞𝑡 + 𝑑86𝑡 ( 2 ) 

 Ekvationen beskriver företagens förväntande skuldsättningsgrad i månad t (𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡
∗ ) som 

beroende av kända makrovariabler (𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑇𝑖𝑡−3), kända företagsspecifika variabler (𝑋𝑖𝑡−3), 

en dummyvariabel för industri (ƒ𝑖), en dummyvariabel för kvartal (𝑞𝑡), en dummyvariabel för 

finansiellt kvartal (𝑓𝑞𝑡) och en dummyvariabel som antar värdet ett för år innan 1987 

(𝑑86𝑡) för att fånga effekten av ändrade skatteregler år 1986. 

För att bygga vidare på forskningen kring makroekonomins effekter på kapitalstrukturen 

kopplar Hackbarth, Miao och Morellec (2006) ihop företagens finansieringsbeslut med 

ekonomins specifika position i konjunkturcykeln. Författarnas mål i artikeln är att konstruera 

en modell som gör det möjligt att estimera de ekonomiska effekterna från konjunkturen. För 

att uppnå detta använder de sig av en partiell jämvikt där de bara tar hänsyn till vissa delar av 

marknaden. De påvisar också att konjunkturcykeln och risken för konkurs rör sig 

kontracykliskt mot varandra genom att inkludera aggregat kreditrisk i modellen. Effekten från 

idiosynkratiska och aggregerade intäktschocker inkluderas också och påvisas samvariera med 

konjunkturcykeln. Med hjälp av denna modellspecifikation kan författarna påvisa resultat som 

stödjer hypotesen att skuldsättningsgraden rör sig kontracykliskt mot konjunkturen.  

Drobetz, Schilling och Schröder (2015) studerade heterogeniteten i justeringshastigheten av 

kapitalstrukturen mellan olika företag. Artikeln handlar om hur snabbt företag kan återgå till 

sin önskvärda kapitalstruktur efter att finansiella chocker tvingar dem att avvika från den. 

Undersökningen sträcker sig mellan olika länder och studerar olika faser av konjunkturcykeln. 

Modellen är i sin enklaste form specificerad som 

 𝐿𝑖𝑡 − 𝐿𝑖𝑡−1 = 𝜆(𝐿𝑖𝑡
∗ − 𝐿𝑖𝑡−1) + 휀𝑖𝑡 ( 3 ) 

I ekvationen beror förändringen i skuldsättning av variabeln över anpassningshastighet (λ) och 

skillnaden mellan den laggade skuldsättningsgraden (𝐿𝑖𝑡−1) och den önskade 

skuldsättningsgraden (𝐿𝑖𝑡
∗ ). Värdet för λ kan variera mellan 0 (kapitalstrukturen kan inte 

ändras) och 1 (den önskade kapitalstrukturen uppnås direkt). En kostnad för att ändra 

kapitalstrukturen inkluderas även i modellen. I empirin som författarna producerar skattas 

kostnaden som den största faktorn bakom att företagen inte alltid har sin önskvärda 
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kapitalstruktur. Med stöd i sin empiri kan författarna även konstatera att företagen ändrar sin 

kapitalstruktur långsammare under lågkonjunktur. Den negativa effekten på 

anpassningshastighet är ännu större för företag som befinner sig under finansiella 

begränsningar.  

Halling, Yu och Zechner (2016) undersöker hur företagens finansstruktur ändras över 

konjunkturcykeln. I artikeln specificerar de eftersträvad skuldsättningsgrad (TLR) som den 

beroende variabeln. Deras ekonometriska specifikation är  

 𝑇𝐿𝑅𝑖,𝑡+1 = 𝛽0 + 𝛽0
𝑟𝑒𝑐1𝑡+1

𝑟𝑒𝑐 + 𝛴(𝛽𝑠𝑋𝑖)1𝑡+1
𝑠  ( 4 ) 

I ekvationen representerar 1𝑡+1
𝑟𝑒𝑐  en dummyvariabel om det råder högkonjunktur vid tidpunkt 

𝑡 + 1 och 0 annars. 𝛽0
𝑟𝑒𝑐 representerar konjunkturcykelns effekt på TLR, 𝛽𝑠 representerar 

konjunkturspecifika effekter och 𝑋𝑖 motsvarar företagsspecifika attribut. Resultatet som 

produceras i artikeln går emot teorin att skuldsättningsgraden rör sig procykliskt och istället 

påvisar författarna en kontracyklisk variation mot konjunkturen. Författarnas teoretiska 

förklaring till fenomenet är att nuvärdet för framtida intäkter stiger när nutida intäkter minskar 

som en följd av en lågkonjunktur. Denna effekt är starkare än den negativa effekten från ökade 

lånekostnader som följer på att konkursrisken för företag är högre i lågkonjunkturer. Resultatet 

blir att företagen belånar sig mer ju mer deras intäkter faller.  
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5. Data 

I genomförandet av studien dras ett proportionerligt stratifierat urval av 100 företag från de 314 

företag som finns noterade på OMX Stockholm. Av de totalt 100 företagen dras 29 från large 

cap, 42 från mid cap och 29 från small cap. Varje företag tilldelas tidsvariabeln år från 1997 

till 2017. Detta uppgår totalt till 2100 dataposter.  

Data för den beroende variabeln skuldsättningsgrad, beräknad som totala skulder genom eget 

kapital multiplicerat med 100, hämtas via Bloomberg Terminal för varje år mellan 1997 och 

2017. Tidsperioden väljs utifrån att den ska innefatta tre konjunkturcykler, baserat på den 

uppskattade genomsnittliga perioden på sju år, så att effekter från icke-observerbara skillnader 

i cyklerna minimeras.  

Tabell 1. Deskriptiv Statistik 

  Medelvärde Std. Avvikelse Observationer 

Skuldsättningsgrad              % 109.9 259 1,440 

BNP-Gap                             % -1 2.222 2,100 

Reporänta                            % 2.119 1.609 2,100 

Utdelningskvot                    % 77,75 342,2 1070 

Marknadsvärde                  Tkr 18988 47144 1,339 
    

 

De oberoende variablerna utgörs av BNP-gap, marknadsvärde, reporänta, utdelningskvot och 

företagens olika sektorer. Bloomberg Terminal används även för att samla in data över 

variabeln marknadsvärde och variabeln utdelningskvot, beräknad som totala utdelningar 

genom totala intäkter.  Nasdaq används för att samla in data över varje företags sektor. Data 

för BNP-gap och reporänta för perioden hämtas från Konjunkturinstitutet. Dummyvariabler 

används för att kontrollera för företagens verksamhet inom olika sektorer. Åtta sektorer är 

identifierade (andel företag inom parentes): Basmaterial (6%), Konsumtionsgods (10%), 

Konsumtionstjänster (9%), Finans (20%), Sjukvård (10%), Industri (30%), Teknologi (14%) 

och Telekom (1%). Som defaultvariabel används Basmaterial.  

Som kan observeras i tabell 1 uppgår medelvärdet för BNP-gapet till -1 vilket tyder på att den 

valda tidsperioden definierats mer av lågkonjunktur än högkonjunktur. Detta ligger i linje med 

det ekonomiska läge som Sverige befann sig i efter finanskriserna 1990–1994 och 2007–2008. 
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För den beroende variabeln skuldsättningsgrad och den oberoende variabeln marknadsvärde 

finns det bortfall i observationerna hämtade från Bloomberg. Skuldsättningsgrad saknar totalt 

660 observationer vilket uppgår till ett bortfall på 31%. Variabeln marknadsvärde saknar 761 

observationer vilket uppgår till ett bortfall på 36%. För båda variablerna är det huvudsakligen 

bortfall från den första halvan av tidsperioden. Detta är inte oväntat då materialet som 

undersöks täcker dagens befintliga börsnoterade företag med konsekvensen att vissa inte har 

varit börsnoterade för hela tidsperioden. Att använda sig av företag som var noterade vid 

startpunkten för tidsperioden resulterar i det motsatta problemet när företag har gått i konkurs 

eller lämnat stockholmsbörsen av andra skäl.  
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6. Empirisk Modell 

För att undersöka datamaterialet tillämpas den Autoregressiva Betingade Heteroskedasticitets 

(ARCH) modellen. Modellen är en ekonometrisk tidsseriemodell som tillämpas främst när 

volatiliteten har en tendens att bilda kluster. Tillämpningen på det valda datamaterialet 

motiveras med att paneldata leder till att kluster av volatilitet uppstår inom de respektive 

panelerna. Styrkan i testet är att det låter feltermens varians bero på variansen i den tidigare 

feltermen. Detta blir tillämpbart då skuldsättningsgraden är autoregressiv, den är inte 

oberoende från år till år utan beror starkt på vilket värde den hade året innan.  

Titman och Wessels (1988) specificerar en modell för kapitalstruktur som huvudsakligen delar 

in den i två delar. Den första delen kan ses som att kontrollvariabler inkluderas för att fånga 

företagsspecifika attribut som inte går att observera. Den följer specifikationen 

 𝑥 = Ʌ𝜉 + 𝛿     ( 5 ) 

I modellen representerar x en vektor av observerbara indikatorer, 𝜉 representerar en vektor av 

icke-observerbara attribut i företagen och Ʌ representerar en matris av regressionskoefficient 

𝑥 på 𝜉. Feltermen representeras av 𝛿. Den andra delen härleder skuldsättningsgraden som en 

funktion av resultatet från den första modellen. Modellen specificeras som 

 𝑦 = 𝛤𝜉 + 휀 

 

( 6 ) 

 

I ekvationen representerar y en vektor för skuldsättningsgrad, 𝛤 en vektor för samvariationen 

mellan variablerna och 휀 en vektor för feltermen. Argumentet bakom modellen är att de 

företagsspecifika attributen som styr kapitalstrukturen inte kan observeras. De kan endast 

härledas utifrån indirekta attribut som exempelvis marknadsvärde som sedan i sin tur har en 

direkt inverkan på skuldsättningsgraden.  

För att modellera företags finansieringsbeslut är det nödvändigt att kombinera både 

företagsspecifika data och makroekonomiska data. Ytterligare en nödvändighet är att lagga 

variablerna då det råder både effektlaggar och informationslaggar för makroekonomiska 

variabler. I enlighet med Korajczyk och Levy (2003) kan företags kapitalstruktur modelleras 

enligt 

 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑡
∗ = 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑇𝑖𝑡−1𝛼 + 𝑋𝑖𝑡−1𝛽 + ƒ𝑖 + 𝑞𝑡 + 𝑓𝑞𝑡 + 𝑑 ( 7 ) 
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I ekvationen representerar 𝑀𝑎𝑐𝑟𝑜𝑇𝑖𝑡−1 makrovariabler, 𝑋𝑖𝑡−1 företagsspecifika variabler, ƒ𝑖 en 

dummyvariabel för industri, 𝑞𝑡 en dummyvariabel för kvartal, 𝑓𝑞𝑡 kvartalsspecifik finansiell 

data och 𝑑 står för relevanta dummyvariabler. Modellen kan tillämpas för att estimera 

skuldsättningsgraden utifrån laggade variabler både på unik företagsnivå och övergripande 

makronivå. Tillämpningen av dummyvariabler möjliggör också en differentiering mellan 

exempelvis olika sektorer och olika marknader.  

Seriekorrelation i paneldata är problematiskt då det resulterar i att standardfelet inte blir 

väntevärdesriktigt och resulterar i mindre pålitliga resultat. För att ARCH-modellen ska vara 

den mest optimala måste förekommandet av seriekorrelation i den idiosynkratiska feltermen 

testas (Drukker 2003). Om seriekorrelation förekommer är det rimliga att en vanlig OLS-

regression inte är den mest exakta metoden för estimering och beslutet att förlita sig på ARCH-

modellen styrks.  

För att testa detta appliceras Wooldridge (2002) test för seriekorrelation. Testet har väldigt få 

antaganden och kan hantera problemet med bortfall i datasetet. För ett bemöta problemet med 

korrelation inom panelerna beräknar testet för kluster på panelnivå. Detta leder till att det är 

robust mot heteroskedasticitet. Utgångspunkten i testet är för en linjär modell 

 𝑦𝑖𝑡 = 𝛼 +  𝑋𝑖𝑡𝛽1 + 𝑍𝑖𝛽2 + 𝜇𝑖 + 𝜖𝑖𝑡 ( 8 ) 

där µi representerar den individuella leveleffekten och 𝜖𝑖𝑡 representerar den idiosynkratiska 

feltermen. X är en vektor för tidsvarierande kovariat och Z är en vektor för icke-tidsvarierande 

kovariat. 

Metoden använder residualen från en första differensen regression.  

 𝑦𝑖𝑡 − 𝑦𝑖𝑡−1 = (𝑋𝑖𝑡 − 𝑋𝑖𝑡−1)𝛽1 + 𝜖𝑖𝑡 − 𝜖𝑖𝑡−1  ( 9 ) 

 

Testet stödjer sig på att om 𝜖𝑖𝑡 inte är seriekorrelerade så kommer Corr(∆𝜖𝑖𝑡, ∆𝜖𝑖𝑡−1) = -5. 

Baserat på detta genomför testet en regression på residualen från första differensen 

regressionen och testar om koefficienterna från de laggade residualerna är lika med -5.  

 

 

 ∆𝑦𝑖𝑡 = ∆𝑋𝑖𝑡𝛽1 + ∆𝜖𝑖𝑡 ( 10 ) 
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Tabell 2. Wooldridge Test för autokorrelation i paneldata 

    F(  1,  97)              =        65.507 
 

    Prob > F                =        0.000 
 

 

Med resultatet som kan observeras i tabell 2 kan vi förkasta nollhypotesen om att ingen 

seriekorrelation förekommer i datasetet. Av denna anledning är OLS-regression inte den 

optimala estimeringsmetoden och valet att använda ARCH-modellen styrks.  

ARCH appliceras på en Autoregressiv Distribuerad Lagmodell (ADL) som kan skrivas på 

formen  

 𝑌𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑌𝑡−1+. . . +𝛽𝑝𝑌𝑡−𝑝 + 𝛿1𝑋𝑡−1+. . . +𝛿𝑞𝑋𝑡−𝑞 + 𝑢𝑡 ( 11 ) 

I modellen representerar p antalet laggar av Yt och q antalet laggar av Xt. β och δ representerar 

i sin tur okända koefficienter och ut står för feltermen. För denna data representeras Y av 

skuldsättningsgraden, X av de oberoende variablerna och t av året från 1997 till 2017.  

Modellen tillämpas då efterhängande effekter på den beroende variabeln, så kallade laggar, 

måste inkorporeras i tidsseriedata.  

 I ARCH-modellen modelleras feltermen ut som normalfördelad med medelvärdet noll och 

variansen σt
2 där σt

2 beror av tidigare kvadrerade värden av ut och αp representerar okända 

koefficienter. 

 𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + 𝛼1𝑢𝑡−1

2 + 𝛼2𝑢𝑡−2
2 +. . . +𝛼𝑝𝑢𝑡−𝑝

2  ( 12 ) 

För att en regression över tidsseriedata ska vara tillämpbar krävs stationäritet. Om dåtiden 

skiljer sig kraftigt från framtiden så är de skattade värdena från de historiska sambanden inte 

applicerbara (Stock och Watson, 2012). Kravet för stationäritet är att sannolikhetsfördelningen 

för tidsserievariabeln inte förändras över tid.  

 (𝑌𝑠+1, 𝑌𝑠+2, … , 𝑌𝑠+𝑇) ( 13 ) 

Sannolikhetsfördelningen över Y får inte vara beroende av s oavsett värdet på T. 

För att säkerställa stationäritet i datasetet appliceras ett utökat Dickey-Fuller test, ett så kallat 

Fischer-typ test. Det utökade Dickey-Fuller testet testar för autoregressiva enhetsrötter med 

hypoteserna  
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 𝐻0: 𝛿 =  0        𝐻1: 𝛿 < 0    𝑖     ∆𝑌𝑡 =  𝛽0 +  𝛿𝑌𝑡−1 + 𝑢𝑡    ( 14 ) 

Under nollhypotesen har Yt en stokastisk trend och under alternativhypotesen är den stationär. 

Testet är ensidigt då alternativhypotesen δ < 0 endast kan uppfyllas vid stationäritet. Vid värdet 

δ = 0 är Yt inte stationärt och har en stokastisk trend. Om stationäritet inte kan påvisas måste 

datamaterialet testat för strukturella förändringar  

Då bortfall finns i datamaterialet kan inte ett normalt utökat Dickey-Fuller test tillämpas. 

Istället används ett Fischer-typ test som utför ett enhetsrotstest på varje panel separat för att 

sedan kombinera samtliga p-värden till ett enhetligt test för seriens stationäritet (Whitehead 

2002).  Testet utförs för inverterad χ2-transformation, inverterad normaltransformation, 

inverterad logittransformation samt en modifierad inverterad χ2-transformation. 

Tabell 3. Fischer-typ enhetsrotstest. Augmenterad Dickey-Fuller 

    Statistika p-värde 

Inverse chi-squared(192)  P 550.697 0.000 

Inverse normal             Z -7.4059 0.000 

Inverse logit t(379)     L -13.637 0.000 

Modified inv. chi-squared Pm       Pm 18.3047 0.000 

 

I Fischer-testet för enhetsrötter som kan observeras i tabell 3 tyder resultatet på att vi kan 

förkasta nollhypotesen om enhetsrötter i materialet. P-värdet för samtliga resultat indikerar att 

detta kan förkastas ända ner på 1% signifikansnivå. Således kan vi anta att stationäritet 

förekommer i det observerade datamaterialet alternativt att det gör det i vissa paneler. Baserat 

på detta resultat behöver vi inte skapa några avbrott i datasetet.  
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7. Resultat 

I resultatet från regressionen i tabell 4 går det att observera statistisk signifikant effekt från 

BNP-gapet på skuldsättningsgraden ända ner till 1% signifikansnivå i modell 1 som täcker hela 

tidsperioden. Resultatet tyder på att sambandet är negativt med en genomsnittlig påverkan på 

-1,363%. Signifikans kan inte påvisas för variablerna reporänta, marknadsvärde eller 

utdelningskvot varken på 5% eller 1% signifikansnivå. Även ARCH-modellen med en lag 

påvisar statistisk signifikans på 1% signifikansnivå.  

Tabell 4. Effekter på skuldsättningsgraden i svenska företag 

  Modell  

  1 2 3 

 1997-2017 1997-2007 2008-2017 

BNP-Gap  -1,363** -6,365** 0,639** 

 (0,206) (0,559) (0,2032) 

Reporänta  0,732 4,778571** 4,034** 

 (0,378) (1,10817) (0,690) 

Marknadsvärde  0,000013 0,000717** 0,0000253 

 (0,000134) (0,0000239) (0,0000143) 

Utdelningskvot -0,000461 -0,00291 -0,000847 

 (0,00501) (0,00992) 0,009578 

Konsumtionsvaror  10,69** 2,467 52,02** 

 (3,850) (4,849) (5,257) 

Konsumtionstjänster -44,74** -28,59** -4,121 

 (5,178) (8,334) (5,313) 

Finans 263,3** 229,6** 271,7** 

 (4,461) (9,969) (5,61064) 

Sjukvård -16,01** -8,656 30,41** 

 (4,083) (5,712) (5,925) 

Industri -5,952 -4,879 42,55** 

 (3,787) (4,507) (4,691) 

Teknologi -40** -28,18** 17,25** 

 (3,823) (5,635) (5,028) 

Telekom -14,874 - 23,07 

 (17,191) - (12,98) 

Intercept 45,82** 15,45** 6,192 

 (3,795) (5,919) (4,619) 

ArchL.1 1,356** 1,372** 1,467 

  (188,1) (0,0837) (0,024) 

Observationer 970 371 599 
Anm: Robusta standardfel inom parentes. * och ** anger statistisk signifikans på 5 respektive 1 procents signifikansnivå. 
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I regressionen över perioden 1997–2007 påvisas statistiskt signifikant påverkan på 

skuldsättningsgraden från BNP-gapet på 1% signifikansnivå. Även i detta fall tyder resultatet 

på att effekten från BNP-gapet är negativ och dessutom starkare med ett genomsnitt på -

6,365%. För denna tidsperiod är även reporäntan och marknadsvärdet statistiskt signifikanta 

på 1% signifikansnivå. Båda resultaten indikerar en positiv påverkan från dessa variabler. Även 

i denna modell påvisar utdelningskvoten ingen statistisk signifikans varken på 5% eller 1%.  

För perioden 2008–2017 påvisas också statistisk signifikans i resultatet för BNP-gap på 1% 

signifikansnivå. Effekten är under denna period, till skillnad från de två andra, positiv med en 

genomsnittlig effekt på 0,639%. Reporäntan påvisar precis som under perioden 1997-2007 

även den statistisk signifikans på 1%, med en genomsnittlig positiv effekt på 4%. 

Marknadsvärdet och utdelningskvoten är precis som i modell 1 inte statistiskt signifikanta här 

heller.   

Det går att observera en statistisk och ekonomiskt signifikant skillnad i skuldsättningsgraden 

baserat på vilken sektor företagen är verksamma inom jämfört med defaultvariabeln 

Basmaterial. I modell 1 och 2 men ej i modell 3 är effekten från interceptet statistiskt 

signifikant. Detta anses dock inte ha någon relevans då inga observationer i datasetet ligger 

nära interceptet och det då är utanför det undersökta området. I modell 2 uteslöts Telekom till 

följd av kollinearitetsproblem men då detta endast utgör ett företag har det ingen signifikant 

påverkan på resultatet. 
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8. Diskussion 

Som går att observera i resultatet i avsnitt 7 verkar det finnas indikationer på att konjunkturen 

har en ekonomisk och statistiskt signifikant inverkan på kapitalstrukturen i företag noterade på 

Stockholmsbörsen. Statistisk signifikans påvisades för såväl hela tidsperioden som för tiden 

före och efter finanskrisen. En noterbar skillnad för dessa tidsperioder är att effekten från 

konjunkturen verkar vara i genomsnitt negativ både över hela perioden och för perioden innan 

finanskrisen. För tidsperioden efter finanskrisen är effekten istället positiv samtidigt som den 

också är mindre. Den kontracykliska effekten som resultatet över hela perioden tyder på ger 

stöd åt peckingorder-teorin snarare än tradeoff-modellen. Detta då företagen om de följde 

tradeoff-modellen borde belåna sig mindre när konjunkturen faller och låneräntan stiger. 

Resultatet ger stöd åt det som Hailing, Yu och Zechner (2016) konstaterar i sin artikel där 

skuldsättningsgraden rör sig kontracykliskt.  

Att förändringar i aggregerad efterfrågan påverkar hur företagen väljer att finansiera sig kan 

anses ekonomiskt rimligt. Olika nivåer av intäktsflöden påverkar inte bara företagens nutida 

finansiering, utan också deras framtida. När ekonomin befinner sig i en högkonjunktur skiljer 

sig nuvärdet av framtida intäkter och skulder mot hur de värderas i en lågkonjunktur. I 

lågkonjunktur är nutida intäkter i genomsnitt lägre till följd av den minskade efterfrågan. Som 

följd av detta ökar också nuvärdet på att ha framtida skulder. Trots att risken för konkurs, och 

därav låneräntan, är högre i lågkonjunktur väljer företagen att belåna sig i större utsträckning i 

lågkonjunktur då den framtida högkonjunkturen innebär att skulderna kan betalas av med hjälp 

av de framtida intäkterna i högkonjunkturen. De låga nutida intäkterna i lågkonjunktur driver 

ytterligare på denna effekt då möjligheten att finansiera sig med överblivna intäkter minskar. 

Detta är även hur Hailing, Yu och Zechner (2016) teoretiskt förklarar sitt observerade resultat.  

Som även lyfts av Hailing, Yu och Zechner (2016) kan den förändrade kapitalstrukturen bero 

på flera olika faktorer. Författarna lyfter fram tre vägar som konjunkturen påverkar företagen. 

Den första är att företagen själva förändras över konjunkturen. Ledningen kan ändras och 

målsättningen justeras beroende på förändringar i omvärlden. Den andra är att koefficienterna 

i modellen kan vara korrelerade med konjunkturen och få en varierande påverkan på 

skuldsättningsgraden. Utöver detta är det den direkta påverkan konjunkturen har på företaget 

främst i form av fallande intäkter och högre låneräntor.  

Förändringen i effektens riktning efter finanskrisen är även relevant. Efter finanskrisen tyder 

resultatet på att företagens skuldsättning följer ett procykliskt mönster. Detta skulle innebära 
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att skuldsättningsgraden ökar när konjunkturen förbättras. Man kan här diskutera om 

finanskrisen exponerade företagen för konsekvenserna av den förhöjda risken som följer på en 

högre skuldsättningsgrad. Ett problem när företagen belånar sig mer i lågkonjunktur är att 

risken för finansiella problem ökar ytterligare då de minskade intäkterna måste täcka ytterligare 

räntekostnader. Eftersom lån innebär att risken delas mellan långivaren och låntagaren får 

dessutom företagens finansiella problem genomslag i långivarens verksamhet. Som nämns av 

Berk och Demarzo (2016) är finansiella problem även i sig själva en kostnad. De leder till lägre 

förtroende från kunder och leverantörer samt ökar på problemet med informationsasymmetri 

som råder mellan företaget och investerare. Man kan här diskutera om finanskrisen haft en 

”uppfostrande” effekt på företagen, och om detta då kommer att hålla i sig, eller om det endast 

rör sig om en temporär effekt och företagen inte haft möjlighet att öka sin skuldsättningsgrad 

på grund av andra faktorer. Hailing, Yu och Zechner (2016) lyfter i sin studie fram att deras 

resultat påvisar att skuldsättningsgraden rör sig kontracykliskt för alla typer av 

konjunkturnedgångar, men att det är en betydligt mer dämpad effekt om konjunkturnedgången 

har en samtida bankkris. Då finanskrisen 2008 hade en samtida bankkris kan även detta vara 

en möjlig teoretisk förklaring till den ändra riktningen på effekten.  

Det är relevant att diskutera den beroende variabeln som i modellen utgör 

skuldsättningsgraden. Titman och Wessels (1988) lyfter i sin artikel fram att alla typer av 

skuldsättning inte nödvändigtvis innebär samma sak i kapitalstrukturen. I sin studie 

differentierar de mellan långfristiga skulder, kortfristiga skulder och konvertibler.  Författarna 

menar att detta kan påverka hur koefficienterna estimeras. Det är möjligt att konjunkturen har 

olika effekter på olika typer av skuldsättning vilket kan vara intressant att undersöka i en 

framtida studie.  

Ett problem i arbetet är det höga bortfall som finns i data för skuldsättningsgrad, 

marknadsvärde och utdelningskvot. Framförallt bortfallet i skuldsättningsgrad kan anses 

problematiskt då det är den beroende variabeln. Dock är det 970 observationer i modell 1 vilket 

borde kunna anses godtagbart för denna typ av test. Detta urval är draget från dagens 

börsnoterade företag på OMX Stockholm vilket kan resultera i en survivorship bias. Problem 

kan uppkomma då företag som använt en viss typ av finansieringsmetod systematiskt gått i 

konkurs och tvingats lämna marknaden. Drobets, Schilling och Schröder (2015) benämner 

obalanserade paneldata som ett av problemen med estimeringar av corporate finance-data och 

ser det som en av de möjliga förklaringarna bakom att estimat kan producera så olika resultat. 

Oavsett om urvalet dras från start- eller slutår uppstår dock detta problem.  
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9. Slutsats 

Med återkoppling till uppsatsens frågeställning kan man konstatera att det verkar finnas en 

påverkan på börsnoterade svenska företags kapitalstruktur från konjunkturen. Olika riktningar 

på effekten kan observeras för perioden före och efter finanskrisen vilket indikerar ett 

trendbrott. Baserat på att resultatet skiljer sig för de olika perioderna går det inte att ge något 

stöd till varken den statiska eller dynamiska teorin. Fenomenet som ligger till grund för denna 

ändring, och om den är permanent eller temporär, är intressanta områden för framtida 

forskning. Ytterligare ett intressant framtida område är om effekten är olika för olika typer av 

sektorer.   

Företagens skuldsättning och den riskexponering som följer är i allra högsta grad relevanta 

forskningsområden efter den senaste finanskrisen. Förmågan att kunna förstå vad som styr den, 

och vilka implikationer detta kan ha för reformer av skatteregler med mera, kommer troligen 

att få stor betydelse i framtida kriser. Empiriska undersökningar inom området är fortfarande 

förvånansvärt få, i ännu större utsträckning i Sverige än USA, och mer forskning behövs för 

att driva förståelsen för detta fenomen framåt.  
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