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Sammanfattning 

 

Titel: Kan byggare bygga upp en stadig struktur inför kriser?   

Seminaredatum: 2 juni 2016 

Kurs: FEKH89, Företagsekonomi, Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 

15 hp 

Författare: Victor Larsson Durango, Jacob Sewelén, Ajla Pivac & Ivana Dusanov  

Handledare: Mattias Haraldsson 

Nyckelord:  Kapitalstruktur, Byggbranschen, Finansiell risk, Skuldsättningsgrad, 

Altmans Z-Score. 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur kapitalstrukturen sett ut i 32 

stora byggbolag i Sverige mellan åren 2005 - 2014.  

Metod: Studien har som grund en kvantitativ metod med en deduktiv ansats där 

empiri används som grund, observeras och sedan skapas vetenskap kring den.  

Teoretiskt perspektiv: Trade-off, Pecking order, Hävstångsformeln  

Empiri: Studiens resultat blev att skuldsättningen hade minskat under krisåren 

2008-2009. Den regressionsanalys som genomfördes pekade även på att ett flertal 

nyckeltal samt finansiella mått påverkade skuldsättning på olika sätt, vissa 

negativt visa positivt.  

Slutsats: Byggbolagen minskade sin skuldsättningsgrad under finanskrisen 2008 

vilket kan antyda på att de lärt sig från tidigare kriser. De faktorer som påverkade 

skuldsättningsgraden var lönsamhet, likviditet, bolagsstorlek och tillgångsstruktur. 
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 Abstract      

Title:  Can a conctruction worker build up a solid capital structure for an upcoming 

crisis? 

Seminar date: 2 june 2016 

Course: FEKH89, Business Administration: Bachelor Degree Project in Financial 

Management Undergraduated Level, 15 credits  

Authors: Victor Larsson, Jacob Sewelén, Ajla Pivac & Ivana Dusanov 

Advisor: Mattias Haraldsson 

Key words: Capital structure, Debt ratio, Construction companies, Financial risk & 

Altman Z-score.    

Purpose: The purpose of this study is to evaluate the capital structure of 32 big 

construction companies in Sweden during the years 2005-2014.    

Methodology: This essay has an quantitative methodology with an deductive 

approach where the empirical data will be a foundation of what will be observed 

and analyzed.      

Theoretical perspective: Trade-off, Pecking order, Leverage effect   

Empirical foundation: The results showed that the debt to equity ratio decreased 

during the financial crisis 2008-2009. The regression of debt to equity showed that 

the keyratios affected the debt to equity ratio differently, some positively and some 

negatively.      

Conclusion: The construction companies changed their debt leverage ratio during 

the financial crisis 2008 which could mean that they have learned from previous 
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crisis. The variables that affected the debt leverage ratio were profitability, 

liquidity, firm size and asset tangibility.  
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Good times are when people make debts to pay in bad times. 

 - Robert Quinlin 
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 DEFINITIONER 
 

Avdragsgill skatt: Skatter som avdrag kan göras på.  

 

Balanserat resultat/Totala tillgångar: Beräknar graden av självfinansiering.  

EBIT/Totala tillgångar: Räntabilitetsmått på hur mycket kapital företaget 

lyckas generera innan betalning av avkastningskravet görs.  

Försäljning/Totala tillgångar: Beräknar effektiviteten på nyttjandet av 

tillgångar för att generera intäkter.  

Insolvens: Oförmåga att betala skulder. 

Kapitalstruktur: Fördelningen mellan eget kapital och skulder i ett bolag.  

Konkurs: När skulder inte kan betalas tillbaka kan bolag försättas i konkurs. 

Korrelation: Graden av samvariation mellan två variabler. 

Bokfört värde på eget kapital/Bokfört värde på skulder: Beräknar företagets 

långsiktiga betalningsförmåga (ett omjusterat soliditetsmått).  

Rörelsekapital/Totala tillgångar: Beräknar företagets likviditet, kortsiktiga 

betalningsförmåga. 

Skuldsättningsgrad: Beräknar hur stora skulder är gentemot eget kapital i ett 

bolag. 
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1. INLEDNING 

Inledningsvis introduceras bakgrunden till studiens ämnesval 

som vidare mynnar ut till en problemdiskussion. 

Ni är en av beslutsfattarna på ett stort byggbolag. Ni har 

precis avslutat ett möte med banken och kommit överens om 

ett stort lån för att finansiera ett nytt storslaget projekt. En idé 

som nu kan bli verklighet. Men kort därefter slår en annan 

verklighet till. “Fastighetsbubblan spricker”, “Aktiekurserna 

faller”, “En ny kris är kommen” är rubriker som cirkulerar på 

varenda tidningsomslag. Ni känner oro. Vad har vi gjort? 

Kommer vi att härda ut denna krisen? Varför lyssnade vi inte 

på varningssignalerna? Kan detta innebära slutet för oss? 

1.1 BAKGRUND 

Under årens gång har Sverige drabbats av ett flertal kriser som skakat den 

svenska byggbranschen. Fastighetskrisen som tog fart under 1990-talet 

kännetecknades av skyhöga belåningar, som en konsekvens av avregleringen 

på finansmarknaden. Efter en skattereform höjdes kostnader vilket försvårade 

återbetalningar och många bolag gick i konkurs. Inom byggbranschen var det 

färre större bolag som klarade sig och de som klarade sig har i nuläget störst 

andelar på marknaden (Regeringen, 2002).  

I slutet av 1990-talet bidrog internets oändliga möjligheter till en ny kris som 

fick namnet IT-bubblan. Då IT-företag inte kunde bemöta investerares 

förhoppningar rasade aktiekurserna (Lindmark, 2005). Den senaste 

finanskrisen som ägde rum år 2008 hade sin startpunkt på den amerikanska 

bolånemarknaden, drabbade den svenska ekonomin hårt och krisen satte stopp 

för en lång rad olika projekt inom byggbranschen (Stockholms 
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handelskammare, 2009). Den amerikanska bolånekrisen startade med att 

många stora lån gavs ut från de amerikanska bankerna till hushållen i tron om 

att bostadsprisökningen skulle bli garantin för de höga lånen. När 

bostadsbubblan sprack och bostadspriserna började sjunka drastiskt kunde 

hushållen inte längre betala tillbaka sina lån, räntor och amorteringar vilket 

tvingade världen in i en finanskris och en djup lågkonjunktur. Bankerna kunde 

inte längre få in sina pengar och många av dem tvingades gå i konkurs. Krisen 

medförde att det numera har blivit dyrare att vända sig till finansmarknaden 

för att låna pengar och bankerna har höjt räntorna för att kompensera sin risk 

(Rosén, 2008). 

Byggbranschen är en bransch som är riskutsatt. Det krävs att bolagen lånar  

stora mängder kapital, vilket gör dem känsliga mot konjunktursvängningar 

(Stockholms handelskammare, 2009). Detta bekräftas av en studie publicerad 

av Ashgarian (1997) som påvisar att byggbolagen är den mest skuldsatta 

sektorn i Sverige. 

För att belysa byggbranschens vikt i samhället kan man hänvisa till att 10 % 

av landets BNP består av bygginvesteringar (Sveriges byggindustrier, 2015) 

och 45 % av landets BNP består av export som indirekt är beroende av en 

fungerande infrastruktur (Ekonomifakta, 2016). Med detta i åtanke kan man 

hävda att byggbolagen i Sverige har en viktig roll i samhället och 

förändringar inom branschen kan påverka Sveriges ekonomi avsevärt. Det är 

därför väsentligt att vara insatt och planera strategier för att bemöta 

eventuella framtida förändringar och kriser och veta hur man ska hantera dem 

på rätt sätt. En potentiell strategi är att bestämma hur man ska finansiera sin 

verksamhet för att bygga upp en stark kapitalstruktur som även kommer att 

hålla under dåliga tider. 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 

Det har under ett längre tidsperspektiv undersökts huruvida det finns en 

optimal kapitalstruktur som bolag bör förhålla sig till. Idag finns det ett flertal 

teorier om kapitalstruktur, om hur bolag bör finansiera sin verksamhet och hur 

man bör tänka vid utformandet av kapitalstrukturen. Det som avgör hur 

kapitalstrukturen i bolagen ser ut är relationen mellan eget kapital och skulder. 

Det finns ett par nyckeltal som förklarar kapitalstrukturen till exempel 

skuldsättningsgraden. Skuldsättningsgrad redogör för hur stora skulderna är 

gentemot eget kapital. Harrison och Widjaja (2014), som studerade hur 

kapitalstrukturen påverkades före och efter finanskrisen år 2008 på 

amerikanska bolag, menar dock att på längre sikt finns det ingen teori som kan 

förutspå företagens val av kapitalstruktur. 

 

När man tar sig an skulder är det oerhört viktigt att bedöma hur 

återbetalningsmöjligheterna ser ut i framtiden. Om man får besvär med 

återbetalning kan bolagen få sämre kreditrating och drabbas av svårigheter att 

få ta framtida lån från kreditinstitut (Källberg, 2011). Att ta sig an skulder 

innebär alltså en risk. Det är viktigt för bolag att bemöta den finansiella risken 

men likaväl affärsrisken som uppkommer i olika grader beroende på 

branschtillhörigheten. Byggbranschen är en ytterst känslig bransch då man 

binder upp mycket kapital och är högt skuldsatt (Ashgarian 1997), vilket 

innebär att oförutsägbara förändringar i den makroekonomiska miljön, som en 

kris, kan ha en stor inverkan på bolagen. 

Den svenska byggbranschen har kritiserats för att ha en oligopol liknande 

marknad som domineras av fyra stora aktörer; Skanska, JM, NCC och PEAB 

(Sydsvenskan, 2013). Dessa fyra aktörer omsatte gemensamt cirka 110 

miljarder kronor år 2014, vilket utgör en total andel på 72 % av de 30 största 

byggföretagens omsättning i Sverige (Sveriges byggindustrier, 2015). Med 
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andra ord kan man se att det finns få konkurrenter som håller lika stora 

marknadsandelar som de fyra stora bolagen. Det är därför av stor vikt för 

mindre privata byggbolag att prestera ypperligt för att kunna klara av 

konkurrensen och bli tillräckligt lönsamma för att bemöta 

marknadsförändringar. 

En marknadsförändring som det har spekulerat mycket kring är huruvida det 

finns en fastighetsbubbla eller inte. Global Property Guide (2016) poängterar 

att fastighetsprisindex har ökat 10,1 % (inflationsjusterat) år 2015 vilket är den 

största ökningen sedan den senaste finanskrisen. Fastighetspriserna anses idag 

vara cirka 20% övervärderade och enligt IMF:s studiens bedömningsgrund 

uppfyller Sveriges bostadsmarknad många krav för att ett stort prisnedfall 

kommer att ske när fastighetsbubblan spricker. Även kritiker har påpekat att 

ett flertal faktorer är snarlika de tidigare kriserna och att en potentiell kris 

skulle kunna kulminera på den svenska marknaden (IMF, 2014).  

Det finns alltså en möjlighet att en ny kris kan uppkomma. Hur detta kommer 

drabba samhället och byggbolagen eller om det överhuvudtaget kommer ske 

en kris, är osäkert. Om en kris är kommen skulle det vara intressant att studera 

huruvida bolagens skuldsättningsgrad ändras före och efter kriser och om det 

finns några trender kring skuldsättningen överlag. Har bolagen lärt sig något 

från tidigare kriser och tillämpat andra strategier gällande sin kapitalstruktur. 
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1.3 SYFTE 

Det övergripande syftet med denna studie är undersöka hur kapitalstrukturen 

sett ut i byggbolag i Sverige från år 2005 till 2014. Studien ämnar att utreda 

hur kapitalstrukturen har förändrats före och efter kriser samt vilka faktorer 

som påverkat skuldsättningsgraden mest. 

 

1.4 FRÅGESTÄLLNING 

● Hur har skuldsättningsgraden förändrats av finanskrisen 2008?  

● Vilka faktorer har påverkat skuldsättningsgraden? 

● Har de lärt sig något från tidigare år? 

 

 

1.5 AVGRÄNSNING 

Undersökningens population avgränsas till 32 stora privata byggbolag i 

Sverige. Bolagens storlek baseras på omsättning och urvalet baserades på att 

alla verkar inom samma bransch. Studien kommer endast att undersöka åren 

kring den senaste finanskrisen. 

1.6 MÅLGRUPP 

 

Studien riktar sig huvudsakligen till akademiker och studenter med 

grundläggande kunskaper inom ekonomi. Studien kan likaså rikta sig till 

individer verksamma inom byggbranschen, men även investerare och andra 

intressenter som har ett genuint intresse inom ämnesområdet.  
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1.7 DISPOSITION 

Inledning: I första kapitlet sker en bakgrundsframställning kring tidigare kriser 

och byggbranschen. Problemdiskussionen kommer att mynna ut till studiens 

syfte och frågeställningar. Avslutningsvis uppkommer korta avsnitt kring 

avgränsning och målgrupp.  

 

Studiens referensram:I denna del kommer en referensram att presenteras som  

går igenom kriser och begrepp som kommer att genomsyra studien.  

 

Teori: I detta avsnitt kommer relevanta teorier att presenteras som står till 

grund för det valda ämnet. Teoretisk relevans och kritik mot teorierna kommer 

att framställas och kapitlet kommer att avslutas med ett avsnitt om tidigare 

forskning inom ämnet.  

 

Metod: I detta avsnitt kommer tillvägagångssättet att presenteras för studiens 

utförande. I avsnittet beskrivs hur datainsamling skett, hur hypotesprövning t-

tester och regressionsanalys utförts samt hur beräkning av Z-score och annan 

data gjorts.  

 

Resultat: I detta avsnitt kommer den datainsamlingen som ligger till grund för 

uppsatsen att presenteras. 

 

Analys: I detta avsnitt kommer resultatet av studien att analyseras, återkopplas 

till tidigare nämnda teorier samt tidigare forskning.  

 

Slutsats: Här kommer slutsatser att dras utifrån analysen där avsnittet avslutas 

med en spekulativ diskussion och avslutningsvis tips till vidare forskning inom 

ämnet.  
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2. STUDIENS REFERENSRAM  
Inledningsvis introduceras bakgrunden till kriser som 

drabbat den svenska byggbranschen och avslutas med 

förtydligande av begrepp. 

 

2.1 Kriser som drabbat den svenska byggbranschen 

 

Fastighetskrisen under 1990-talet 

År 1985 utförde regeringen en avreglering på finansmarknaden som innebar 

att man tog bort räntetak och utlåningstak, vilket gjorde att man kunde belåna 

en större andel av fastigheter och andra tillgångars värde. Denna avreglering 

medförde en ökning på belåningsgraden från 75% upp till 85-90% på bland 

annat fastigheter och man kunde låna upp till 100 % av priset på kommersiella 

fastigheter (Finanshistoria, 2010). De följande fem åren hade skuldsättningen 

av den privata sektorn ökat från 100% av BNP upp till 150% (ibid). Det 

skapades en större benägenhet att låna på grund av att inflation och 

avdragsrätten av bolåneräntan sänkte realräntan. Risken för att inte kunna 

betala tillbaka lånen ökade markant för företag och hushåll (Finanshistoria, 

2010). Ekonomin överhettades och det skedde en kollaps. Värdet på 

fastigheter föll nästan upp till 80% i de större städerna och en skattereform 

reducerade ränteavdrag för fastigheter från 50% till 30%, bidrog till en 

fördubbling av kostnader för bolag och hushåll (ibid). Detta ledde till att 

många bolag fick avvecklas för att de inte hade kapacitet att klara av sina 

betalningar (Finanshistoria, 2010). 1990-talets lågkonjunktur medförde att 

bostadsbyggandet skalades ner och ledde till att färre men större byggbolag 

blev kvar på marknaden (Regeringen, 2002). Under åren 1990 till 1993 gick 

nästan 2000 fastighetsbolag i konkurs och de totala kreditförlusterna i den 

svenska bankerna uppskattades till cirka 200 miljarder kronor (Finanshistoria, 

2010).  
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IT-bubblans krasch 

Den 6 mars 2000 stängdes Affärsvärldens generalindex på 400,3 vilket är den 

högsta nivån någonsin (Lindmark, 2005). Internets möjligeter bidrog till att 

aktiekurserna nådde skyhöga höjder som sedan fallerade. När IT-bubblan 

sprack i början av 2000-talet lades en grund för en ny kris. Enligt en studie om 

byggbranschen i Stockholm skapad av Stockholms Handelskammare, påvisar 

deras resultat att 90 % av företagen hade otillräcklig efterfrågan som 

konsekvens av den lågkonjunktur som följde efter IT-bubblans krasch. Den 

sviktande efterfrågan försvårade verksamheten för företagen i byggbranschen. 

(Stockholms handelskammare, 2009).   

 

Under finanskrisen  

Den senaste finanskrisen som uppstod som en blandning mellan 

bostadsbubblan i USA och kreditboomen, som tillsammans skapade en djup 

lågkonjunktur och en kris som var världsomfattade och drabbade stora delar av 

världen (Öberg, 2009). Sverige är ett land med en stor och betydande 

utrikeshandel och en finansmarknad som är starkt förknippad med omvärlden. 

Detta medför att världsomfattande finanskriser och internationella 

konjunktursvängningar lämnar spår på den svenska ekonomin (Landguiden, 

2012). 

Finanskrisen har drabbat byggbolagen hårt och medfört att 40% av bolagen 

numera har det besvärligare att finansiera sin verksamhet (Lundgren, 2008). 

Byggbranschen drabbades hårdast under krisåren 2008 samt 2009. Varslen av 

personal tredubblades mellan åren (Bergström, 2012) och enligt fackförbundet 

Byggnad varslades uppemot 7000 personer (Svt, 2008). 

Byggsektorn i Sverige minskade bostadsbyggandet år 2008 och de reducerade 

sina marknadsandelar. På grund av finanskrisen drabbades de svenska 

byggbolagen genom att det blev krångligare att få lån tilldelade av bankerna 

http://www.riksbank.se/sv/Press-och-publicerat/Tal/2009/Oberg-Sverige-och-finanskrisen/
http://byggindustrin.se/artikel/nyhet/byggbolagen-hart-drabbade-av-finanskrisen-15841
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för att kunna satsa på olika projekt samt att byggföretagens produktivitet 

sänktes på grund av färre byggprojekt. Bolagen har drabbats av ogynnsamma 

och negativa kassaflöden som gjort att deras marginaler legat på en mycket låg 

nivå samtidigt som byggnadskostnaderna blivit högre och högre (Sveinsson, 

2009). 

Efter finanskrisen 

Ett mörker föll över byggbranschen följande år och krisen hade satt sina spår. 

Av de företag som registrerades år 2005 gick 67 % av de i konkurs år 2010 

(SCB, 2011). Det var alltså svårt för mindre företag att bemöta svängningarna 

i ekonomin. Följande år gick 968 byggföretag i konkurs och år 2012 gick 1143 

till i konkurs. Framtidsutsikterna såg dystra ut och uppemot 70% av 

byggbolagen förväntade sig försämringar på marknaden (SCB, 2008). 

Enhetschefen på Konjunkturinstitutet, Roger Knudsen, beskrev att 2012 

bedömde byggföretagen sina orderböcker i samma nivå som krisåret 2008 

(Byggnadsarbetaren, 2012).   

Sammanfattningvis kan man tydliggöra att varje kris kan ha påverkat 

byggbranschen på sitt vis. Det är mycket som talar för att en ny kris kan infalla 

och därför är det viktigt för byggbolagen, som har en viktig roll i samhället, att 

ha en kapitalstruktur som kan bemöta lågkonjunkturer och kriser på ett 

framgångsrikt sätt.  

2.2 Förtydligande av begrepp 

Kapitalstruktur 

Kapitalstruktur fastställer hur ett bolag valt att finansiera sin verksamhet. 

Kapitalstrukturen består av en blandning mellan externt och internt kapital 

som används för att finansiera verksamheten. Blandningen består främst av 

eget kapital och externa skulder och lån från olika aktörer på marknaden (De 

Ridder, 2001) Vid valet av kapitalstruktur får företaget se över om fördelarna 

överväger nackdelarna med den risk man får ta vid skulder.  
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Finansiell risk 

Bolag är i behov av kapital av olika slag för att finansiera sin verksamhet. Med olika 

typer av kapital medföljer även olika typer av risk när det sker förändringar i 

exempelvis efterfrågan, försäljning och dylikt som påverkar bolagens lönsamhet och 

avkastning. Den risk som bolag oftast utsätts för är affärsrisk och finansiell risk. 

Finansiell risk är risk som kan hänvisas till bolagens typ av finansieringsval. Ett bolag 

som har höga lån och skulder utsätts för mer finansiell risk än bolag med färre externa 

lån. Den finansiella risken uppstår för att det alltid finns en risk i att bolaget inte kan 

betala tillbaka räntor och amorteringar och kan i värsta fall drabbas av insolvens 

(Andrén, Eriksson, Hansson, 2015).  

  

Affärsrisk 

Affärsrisk är en risk som är kopplad till bolagens verksamhet. När det sker förändringar 

i efterfrågan på marknaden, när konkurrensen förändras, när vinstutvecklingen ändras 

och branschen i sig börjar svänga uppstår affärsrisk (Andrén, Eriksson, Hansson, 2015)  

 

 

3. TEORI  
I detta kapitel kommer teori att presenteras som ligger till grund för analysen av 

resultatet samt teoriernas relevans i studien och kritik mot dessa. Kapitlet 

avslutas med ett avsnitt om tidigare forskning som mynnar ut till hypoteser.  

 

 

 

3.1 TEORIER 

3.1.1 Trade-off teori 

Miller & Modiglianis forskning publicerade en artikel där de likställde lån med interna 

finanser och menade att det var irrelevant vilket av de två medlen man valde (Miller & 

Modigliani, 1958)   Teorin förutsatte dock perfekta kapitalmarknader, ett antagande som 
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mer eller mindre är orimligt. Ett av deras antaganden är avsaknaden av skatter (Miller & 

Modigliani, 1958) I själva verket torde de flesta företag vara föremål för beskattning. 

Detta skapar andra förutsättningar för företagen. Ur denna verklighet har ytterligare en 

teori mynnat ut.  

Trade-off teorin har sina rötter i en artikel skriven av Kraus och Litzenberger från 1973 

där valet av kapitalstruktur bestäms främst genom att ta hänsyn till beskattning och 

financial distress kostnader som uppstår hos bolag. Financial distress kostnader uppstår 

när bolag ökar sin belåning då risken för att företag inte kan betala tillbaka lån och 

räntor ökar indirekt när belåning ökar.  

Den nya idén om trade-off grundar sig på att man kan optimera sin kapitalstruktur 

genom belåna sig och därmed utnyttja fördelarna med att betala en lägre skatt på grund 

av avdragsgilla räntekostnader. Detta ökar tendensen till att bolag ständigt ökar sin 

skuldsättningsgrad för att öka sitt företagsvärde (Kraus & Litzenberger, 1973). En ökad 

skuldsättninggrad ökar risken för betalningssvårigheter i framtiden som indirekt även 

ökar risken att försättas i konkurs. Det är därför viktigt för bolag att kunna hitta en 

balans och skapa en kapitalstruktur som håller i längden. Berk och DeMarzo (2013) 

menar att ett bolag hittar den optimala skuldsättningsgraden när den marginella 

skattefördelen är lika stor som de marginella financial distress kostnaden. Myers (1984) 

menar att bolag som hittar den optimala skuldsättningsgraden bör därefter sträva att 

långsiktigt behålla kapitalstrukturen på det viset. Väljer bolag att fortsätta öka sin 

skuldsättningsgrad ytterligare kommer företagets värde att reduceras då financial 

distress kostnaderna ökar samtidigt som skatteskölden minskar. 

 

Skattesköld 

En fördel med belåning och ökad skuldsättning är de skattefördelar som uppstår. I 

Sverige betalas en företagsskatt på total resultatet. Då företag ökar sin 

skuldsättningsgrad innebär det även att räntekostnader ökar. En skattesköld uppstår då 

genom att den låneränta som skall betalas, minskar företagets resultat. Därmed betalar 

företaget mindre skatt då skatten baseras procentuellt på resultatets totalbelopp. (Berk & 

DeMarzo, 2013).  
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Financial distress  

I Myers (1984) studie framhävs problematiken som uppstår med en hög 

skuldsättningsgrad i form av financial distress kostnader. Financial distress kostnader 

uppstår i samband med konkursförloppet om ett företag skulle bli insolvent och detta 

reducerar aktieägarvärdet eftersom tillgångarna minskas som en följd av ökade 

kostnader (Myers, 1984). Berk och DeMarzo (2013) nämner ytterligare ett par exempel 

på något som definieras som indirekta kostnader i samband med financial distress. 

Dessa är kopplade till faktorer som bortfall av kunder då kunder som inte vill riskera att 

beställa från konkursbenägna bolag, bortfall av leverantörer där leverantörer inte vill 

leverera varor till kunder som riskerar att inte betala för dem. Den tredje faktorn är 

bortfall av anställda när anställda söker sig till mer ‘’säkra’’ bolag och bortfall av 

fordringar där företag som befinner sig i en konkursprocess riskerar att tappa sina 

kundfordringar. Anledningen är att de som är skyldiga företaget pengar, särskilt de som 

är skyldiga små belopp, försöker komma undan med betalningen. Den sista faktorn är 

att företag kan undvika konkurs genom att sälja av sina tillgångar för att få in likvida 

medel. Problematiken infinner sig i om företagen, i desperation, säljer av tillgångarna 

för belopp som understiger det belopp de skulle kunna få i verkligheten (Berk och 

DeMarzo, 2013). 
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Diagram: Trade-off, Myers 1984 s. 577. När företagets värde ökar på grund av 

skattesköldens effekter nås en optimal nivå av skuldsättning. Efter den optimala nivån 

kommer den finansiella risken att öka som en konsekvens av financial distress och 

därmed reducera företagets värde.  

 

3.1.2 Pecking order 

Miller & Modiglianis andra antagande för perfekta kapitalmarknader, att 

finansmarknaderna har full tillgång till all tillgänglig information, är ännu ett antagande 

som är omdiskuterat. Istället finns det teorier som säger att finansmarknader präglas av 

en asymmetrisk information, där företagsledningar misstänks undanhålla information 

för investerare i syfte att behålla sin maktposition samt att de är skeptiska till att dela 

eller späda ut ägandet. Särskilt den förstnämnda aspekten står i kontrast till Miller & 

Modiglianis antaganden.   

 

Myers (1984) framställer en teori om hur företag bör välja att finansiera sin verksamhet 

och lyfter fram att företag prioriterar att finansiera sig med internt kapital snarare än 

med externt kapital. Med andra ord så använder bolag den balanserade vinsten framför 
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främmande kapital och externa investerare. En förklaring till detta fenomen menar 

Myers (1984) är att bolagens ledning får behålla kontrollen över bolaget och det blir 

automatisk färre externa intressenter som bolaget måste gå till mötes med. När ett bolag 

vänder sig till kapitalmarknaden för att låna kapital uppkommer det intressenter som 

försöker utöva inflytande över bolaget som inte alltid uppskattas.  

Myers (1984) menar att lån är säkare än (ny)emissioner på grund av den asymmetriska 

informationen som finns mellan investerare och utgivare. Detta skapar en relation som 

präglas av misstänksamhet från investerarnas sida vilket leder till att de kräver en 

underprissättningen av aktierna vid nyemissioner. Detta är således ofördelaktigt för 

bolaget då utspädning av aktier sker och värdet per aktie minskar.  

 

Enligt Myers (1984) finns det flest fördelar med att använda sig av en finansieringsform 

vars framtida värde påverkas minst av insiderinformation. Det vill säga, lånevillkoren 

mellan ett bolag och ett kreditinstitut, exempelvis bank, påverkas inte av huruvida 

projektet blir framgångsrikt eller inte. Det faktum att lånen inte är lika känsliga för 

information gör att företaget inte är lika benäget att avstå från investeringar med 

positiva nuvärden, givet att de får låna (ibid). 

 

Om ett bolag är i behov av externt kapital är det billigast att vända sig till 

skuldmarknaden, men om alternativet inte finns är det mer lönsamt att sälja konvertibla 

lån istället. Emissioner och nyemissioner är det dyraste alternativet och bör därmed vara 

det sista alternativet för ett bolag att öka sitt kapital på (Myers 1984).  

 

3.1.3 Hävstångseffekten 

Hävstångsformeln används för att beräkna avkastning på eget kapital med hänsyn till 

avkastning på totalt kapital, ränta till kreditgivare och nivån på skuldsättningsgraden. 

Fenomenet är relaterat till kapitalstruktur och används av bolag för att belysa hur 

investerares internt tillförda kapital förhåller sig till dess avkastning. Hävstångsformeln 

bevisar att när skuldsättningsgraden ökar och förräntningen på totalt kapital överstiger 

räntan som betalas till kreditgivare så ökar avkastningen på det internt tillförda 

kapitalet. Sammanfattningsvis belyser formeln att bolag som har en större andel lån än 
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eget kapital kan få en avkastning som blir högre än det satsade kapitalet. Avkastningen 

på det interna kapitalet är således jämbördigt med avkastningen på totalt kapital samt 

hävstångseffekten som uppstår. Hävstångsformeln åskådliggör risknivån som bolagen 

utsätts för beroende på sitt val av kapitalstruktur. Bolagens hävstångseffekt blir mer 

märkbar desto högre belåningsgrad de har. (Berk & DeMarzo, 2013)  

 

3.2 TEORETISK RELEVANS FÖR STUDIEN 

3.2.1 Trade-off teorin 

Trade-off kommer att användas för att se huruvida de valda företagen följer teorin i den 

meningen att lån används i större utsträckning när ekonomin är välmående och att 

företagen väljer andra alternativ i sämre tider då hög belåning kan öka konkursrisken. 

3.2.2 Pecking order 

Företag som är lönsamma kommer att vara i mindre behov av extern finansiering. 

Istället kommer de att finansiera sig själva från tidigare ackumulerade vinster. Om 

företagen följer det mönster som Pecking order teorin förespråkar bör man förvänta sig 

ett negativt samband mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad.  

 

3.2.3Hävstångseffekten 

Hävstångseffekten menar på att om avkastningen överstiger räntekostnaderna kan 

investeraren skapa en högre avkastning om den belånar sig. Detta har även en motsatt 

effekt om avkastningen understiger räntekostnaderna. Hävstångseffekten bör alltså 

antyda att företagen belånar sig i goda tider och att de bör minska lånen i ekonomiska 

orostider. Således menar hävstångseffekten på att det bör uppvisas ett positivt samband 

mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad. 
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3.3 KRITIK MOT TEORI 

3.3.1 Trade-off teorin 

Den kritik som främst riktats mot Trade-off teorin sammanställs av Hackbarth, 

Hennessy och Leland i en artikel från 2007. Hackbarth, Hennessy och Leland (2007) 

framhäver framförallt att Trade-off modellen i sin helhet ständigt diskuterar en optimal 

kapitalstruktur och en optimal nivå på skuldsättning, men den belyser aldrig frågan om 

hur en optimal skuldsättningsgrad faktiskt ska se ut och vad den ska bestå av. Trade-off 

teorin brister i den mån att den saknar förklaring kring hur stor del av skuldsättningen 

som ska bestå av marknadsskulder i form av obligationer, konvertibler och banklån, 

samt att den aldrig förklarar hur diverse skuldtyper ska prioriteras mellan varandra. 

Teorin belyser likaså inte problematiken om bolag inom olika branscher bör satsa på 

olika typer av skuld beroende på bolagets karaktäristika.  

 

3.3.2 Pecking order 

I artikeln Market timing & Capital structure skriven av Malcolm Baker och Jeffery 

Wurgler år 2002, sammanställs kritiken mot Pecking order teorin som menar på att 

aktiernas värde sjunker när bolag använder sig av internt tillförda medel och för att 

undvika detta försöker chefer undvika användandet av interna medel så gott det går. I 

artikeln framkomer även att chefer förhåller sig till pecking-order teorin i viss mån. 

Främst utnyttjar de egna medel, sedan utnyttjar de lån och skulder som består av en viss 

risk och sist använder de sig av nyemissioner. Chefer föredrar även att använda sig av 

det som för tillfället är billigast på marknaden, snarare än att följa pecking-order teorin 

(Baker & Wurgler, 2002). 

 

Ytterligare kritik har adresserats mot teorin från Frank och Goyal (2003) som granskat 

bolag på den amerikanska marknaden mellan åren 1971-1998 och hur väl de följer 

teorin. Utfallet av deras studie visade på att extern finansiering är mer använt i praktiken 

än vad teorin förespråkar. Studien visar även att stora bolag är de som mest rättar sig 

efter teorin medan mindre, snabbt växande bolag inte förhåller sig till teorin i samma 

utsträckning (Frank, Goyal 2003)  
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3.3.3 Hävstångseffekten 

Den kritik som kan riktas mot hävstångsformeln är att den inte tar hänsyn till att bolag 

som höjer sin skuldsättningsgrad likaså ökar sin risk för att bli insolventa. Risken att bli 

insolventa kan försätta bolaget i det som kallas finansiell distress. Hävstångsformeln 

menar på att om avkastningen på totalt kapital understiger räntan och bolaget så 

småningom börjar göra förluster så kommer förlusterna att bli högre desto högre 

skuldsättningsgrad bolaget har (Berk & DeMarzo, 2013). Däremot menar teorin om 

finansiell distress på att för hög skuldsättning i huvudtaget är farligt för företag. 

 

3.4 TIDIGARE FORSKNING 

3.4.1 Svenska studier om kapitalstruktur inom byggbranschen  

Hossein Asgharians (1997) studie om svenska bolags kapitalstruktur under krisen 1989-

1992 kom fram till slutsatsen att byggbranschen, liksom alla andra branscher som ingick 

i studien, hade ökat sin skuldsättning under perioden. Detta har berott på ett flertal 

orsaker. En av orsakerna var övergången till rörlig växelkurs samt deprecieringen av 

kronan, vilket ledde till att skulder till utländska aktörer ökade. Enligt Hossein 

Asgharian (1997) kan byggbranschen ha påverkats mer av deprecieringen av kronan, 

som en följd utav övergången till flytande växelkurs.  

Asgharian (1997) påvisade även att företagens skuldsättning kan ha ökat under 

recessionerna på grund av två anledningar. För det första kan förluster ha resulterat i att 

det egna kapitalet reducerades, vilket bidrog till att kvoten mellan skuld och eget kapital 

ökade. Asgharian (1997) kunde visa att så var fallet med byggbranschen. För det andra 

leder ökade förluster till att behovet av extern finansiering ökar. Pecking-order teorin 

säger att riskfria skulder är billigare än nyemissioner, således väljer företagsledningen 

att ta upp nya lån. 

Vidare ökade skuldsättningen under 1990, vilket berodde på att investeringarna ökade 

(därmed skulderna) och att aktiekursen föll. 1991 och 1992 var skuldsättningen relativt 

konstant på grund av låg investeringsgrad (Asgharian, 1997).  
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3.4.2 Utländska studier om kapitalstruktur inom byggbranschen  

I en studie om kapitalstruktur inom byggbranschen i Malaysia påpekar Baharuddin et 

al., (2011) att byggbolagen är känsliga mot konjunkturen och det är av stor vikt 

huruvida man väljer att man väljer att finansiera sig med interna eller externa medel. 

Deras resultat påvisar att större byggbolag förlitar sig mer på att finansiera sig med lån. 

Detta är något som kan bekräftas av Titman & Wessels (1988) som hävdar att större 

bolag har ett mer diversifierat intäktsflöde, vilket innebär att man kan uthärda en högre 

grad av skuldsättning i sin kapitalstruktur. Större bolag har även en tendens att ha högre 

kreditvärderingar och kan därför belåna sig mer. (Titman & Wessels, 1988) 

  
Baharuddin et al. (2011) studerade skuldsättningsgraden som beroende variabel och 

variablerna lönsamhet, tillväxt, tillgångsstruktur och storlek som oberoende, där ett 

negativt samband uppvisades mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet samt ett positivt 

samband till tillväxt, storlek och tillgångsstrukturen. Även Choi et al. (2014) undersökte 

vilka variabler som påverkar kapitalstrukturen. Studien grundar sig på 43 byggbolag i 

Korea mellan åren 2000-2011. Deras resultat påvisar att Trade-off teorin stödjs när det 

kommer till storlek, som var positivt relaterat med skulder. Lönsamhet var negativt 

relaterat med skuld, vilket stödjer Pecking Order teorin. Även tillväxt var negativt 

relaterat med skuld.  

 

3.4.3 Utländska studier om kapitalstruktur 

Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1999) genomförde en studie om kapitalstruktur 

i små bolag i Storbritannien mellan åren 1986-1995. Författarna valde i artikeln att 

inkludera bolag som är mindre, privatägda och med färre än 200 anställda från alla 

möjliga branscher. Av artikelns resultat framgår det att faktorerna företagsstorlek, ålder, 

lönsamhet, tillväxt, operationell risk, tillgångsstruktur, lagernivå och kortfristiga 

nettoskulder är de variabler som mest påverkade skuldsättningsgraden i de valda 

bolagen. Resultatet visade att skatteskölden inte har någon större inverkan på 

skuldsättningsgraden medan den asymmetriska informationen och agentkostnader hade 

en influens på både de långsiktiga och kortsiktiga skulderna. 
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År 2001 genomförde Booth et al, en undersökning på hur kapitalstrukturer ser ut i tio 

diverse utvecklingsländer med olika institutionella strukturer mellan åren 1980-1990. 

De oberoende variablerna som tillämpades i undersökningen var; skattesats, 

företagsrisk, företagsstorlek i omsättning, tillgångsstruktur, lönsamhet och tillväxt. 

Studiens utfall påvisade relevanta samband mellan kapitalstrukturer i 

utvecklingsländerna och USA och Europa. Utfallet påvisade likaså att desto högre 

lönsamhet ett bolag har desto lägre blir skuldsättningsgraden. Detta överensstämmer 

med teorin om Pecking-order och stödjer argumentet om att det är dyrare att finansiera 

sig med extern kapital på grund av den asymmetrisk informationen som uppstår. 

  

Samma år 2001 studerade Ozkan 390 olika bolag från Storbritannien mellan åren 1984-

1996. Studiens syfte var att besvara frågan huruvida diverse variabler influerade beslutet 

kring kapitalstruktur och uttsåg variablerna storlek, tillväxt, ’’non-debt tax shield’’, 

lönsamhet och likviditet. Utfallet av undersökningen pekade på att variablerna 

lönsamhet, likviditet och tillväxt hade en negativ påverkan på skuldsättningen. Studien 

påvisade likaså sambandet mellan skatteskölden och skuldsättningsgraden i enlighet 

med Trade-off teorin. 

  
Slutligen genomförde Harrison och Widjaja en studie år 2014 på 331 stycken olika 

bolag från USA, samtliga tillhörande S&P 500 och undersökte kapitalstrukturens 

påverkan före och efter finanskrisen år 2008. Harrison och Widjaja (2014) valde att 

granska variablerna: företagsstorlek, lönsamhet, tillgångsstruktur, likviditet och tillväxt. 

Granskningen av variablerna utfördes under två olika perioder, en period innan 

finanskrisen mellan åren 2004-2007 och en period efter finanskrisen mellan åren 2008-

2011. I sin granskning tog man upp följande tre teorier: Trade-off, Market timing och 

Pecking order teorin. De variabler som visade sig vara signifikanta var tillgångsstruktur, 

lönsamhet och market to book. Variablen tillgångsstruktur visar sig ha ett sjunkande 

mönster efter finanskrisen till skillnad mot före krisen då den hade en positiv inverkan. 

Variabeln lönsamhet hade före finanskrisen ett negativt samband på 

skuldsättningsgraden. Tillväxtvariabeln uppvisade ett dubbelt så högt resultat efter 

finanskrisen jämfört med innan krisen. Företagsstorlek visade sig ha ett positivt 
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samband med skuldsättning då det är mer vanligt för större bolag att ha lägre 

skuldsättningsgrad i deras kapitalstruktur medan det är ovanligt för mindre bolag att ha 

högre skuldsättningsgrad. Studien påvisade störst stöd till Pecking order teorin för att 

bolagens lönsamhet och likviditet hade en negativ påverkan på skuldsättning.  

 

3.4.4 Sammanställning av tidigare forskning 

Man kan utifrån tidigare forskning uppmärksamma en viss trend utifrån studiernas 

resultat. Studierna utförda av Booth et al (2001), Ozkan (2001) samt Harrison och 

Widjaja (2014) påvisar ett resultat där lönsamhet har ett negativt samband med 

skuldsättningen samt att de två sistnämnda även påvisar att likviditeten och tillväxten 

likaså har ett negativt samband med skuldsättningen. Harrison och Widjajas (2014) 

studie kommer fram till att även företagsstorlek har ett negativt samband med 

skuldsättningen medan variabeln tillgångsstruktur har ett positivt samband med 

skuldsättningen innan krisen men ändrar riktning och får ett negativt samband efter 

krisen. 

Den tidigare forskning som har använts som stöd för dessa teorier och uppsatsens ansats 

är välciterade och har förankring i ett flertal teorier som även används i denna studie.  

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3.5 HYPOTESER 

De perioder som kommer att testas är följande: före krisen → under krisen,under krisen 

→ efter krisen och före krisen → efter krisen. 

Utifrån de teorier som valts som förankringspunkt kombinerat med tidigare forskning 

samt studiens infallsvinkel har följande hypoteser mynnat fram:  

Inom Trade-off teorin ställs företaget inför ett dilemma vid belåning. Å ena sidan leder 

belåning till uppkomst av skattesköldar som innebär att bolaget betalar mindre i skatt. 

Resultatet uppstår på grund av avdragsgilla räntekostnader. Å andra sidan kan ökad 

belåning öka sannolikheten för konkurs. Detta blir alltmer aktuellt under ekonomiska 

orostider och i extremfall kan avkastningen bli lägre än räntekostnaden. 

Trade-off teorin kan därmed sammanfattas i att belåning skapar fördelar genom 

skatteskölden däremot leder belåningen till finansiella distress kostnader för bolaget, 

särskilt i orostider. Med hänsyn till ovanstående resonemang härleds följande hypotes: 

H0: det finns ingen skillnad i skuldsättningsgraden mellan perioderna  

H1: det finns en skillnad i skuldsättningsgraden mellan perioderna 

Skuldsättningsgraden kommer att användas som variabel i ovanstående hypotestest. 

Dock är den föremål för påverkan från en annan källa, nämligen nämnaren, vilket är 

eget kapital. Eget kapital kan minska på grund av två orsaker: 

1. Minskade balanserade resultat som en konsekvens av att bolaget har ådragit sig 

förluster. 

2. Eventuella nedskrivningar i tillgångars värde. 

Dessa två fenomen uppmärksammades av Asgharian (1997). Då båda dessa fenomen 

påverkar skuldsättningsgraden på ett sådant sätt att den ökar utan att skulderna 

nödvändigtvis behöver öka. Testet kompletteras med ytterligare två hypotesprövning: 
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H0: Storleken på eget kapital har inte förändrats mellan perioderna.  

H1: Storleken på eget kapital har förändrats mellan perioderna. 

 

H0: Storleken på skulderna har inte förändrats mellan perioderna 

H1: Storleken på skulderna har förändrats mellan perioderna 

 

4. METOD 

I detta kapitel kommer studiens metodval att presenteras följt av 

datainsamlingen och tillvägagångssättet i en kronologisk ordningsföljd. 

Avslutningsvis kommer en diskussion föras kring källkritik som kan bedöma 

studiens trovärdighet. 

4.1 Metodval 

En kvantitativ metod kommer att genomsyra hela studien. En kvantitativ metod är en 

definition inom samhällsvetenskapen som beskriver arbetsproceduren där forskare 

insamlar empirisk och numerisk data, summerar dessa i statistisk form och därefter 

analyserar resultaten utifrån sina frågeställningar (Magne I & Krohn B, 1997).  

Denna studie karaktäriseras av en deduktiv ansats vilket innebär att man utifrån teorier 

om hur saker förhåller sig testar det mot det man faktiskt observerar (Jacobsen, 2002). 

Empiri testas mot teori och hypoteserna kommer därmed med andra ord att härledas ur 

teorier. Nollhypotesen representerar förväntningen av hur något bör förhålla sig och 

mothypotesen representerar att något inte förhåller sig som det bör enligt relevanta 

teorier (Jacobsen, 2002). 
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4.2 DATAINSAMLING 

  
4.2.1 Sekundärdata 

I studien kommer sekundärdata att analyseras, främst årsredovisningar som hämtats via 

Business Retriever. Insamlad data anses vara av god kvalitet då bolagens 

årsredovisningar följer god redovisningssed dock med reservation för att den kan vara 

manipulerad. Datan bearbetas därefter för att sedan kunna ta fram nyckeltal och Altman 

Z-score som ska mäta bolagens generella “hälsa”. 

För studiens referensram och den teoretiska referensramen har sekundärdata i form av 

vetenskapliga artiklar hämtats från sökmotorn Google Scholar, LUB Search, det vill 

säga Lunds Universitets digitala bibliotek, diverse böcker inom området samt 

kurslitteratur som ingått på ekonomie kandidatprogrammet. Någa av sökorden som 

använts är: “kapitalstruktur”, “Z-score”, “byggbolag” och “skuldsättningsgrad” med 

motsvarande översättningar på engelska. Sekundärdatan har granskats kritiskt och 

ansågs vara trovärdig, då artiklar blir granskade innan publicering. 

 

4.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

  
Steg 1 Val av företag och period 

  

När populationen är stor görs en urvalsundersökning som syftar på att man får fram 

mycket information från färre enheter (Körner & Wahlgren, 2015). Vid valet av företag 

gjordes ett selektivt urval där 32 stora byggbolag som verkar inom samma bransch 

valdes ut. Detta grundar sig på att dessa bolag är mogna och har en möjlighet att kunna 

ändra på sin kapitalstruktur jämfört med mindre bolag som kan bemöta eventuella 

svårigheter. Valet av företag hade kunnat utökas, men på grund av tidsbegränsning 

ansågs det vara relevant att exkludera fler företag till studien.  

  
Urvalskriterium som ska uppfyllas för att passa studien: 
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• Företaget skall tillhandahålla finansiell information för åren 2005-2014. 

• Företaget skall inte ha några brutna räkenskapsår i sina årsredovisningar. 

• Företaget skall omsätta minst 499 999 tkr årligen. 

• Företaget skall vara ett privat bolag.  

   
Periodvalet från år 2005 till och med 2014 valdes för att studien ämnar att undersöka 

hur kapitalstrukturen sett ut före och efter kriser. 2005 valdes som startår för studien 

eftersom det dels ligger ett par år innan krisen, dels för att en startperiod som skulle 

börja innan 2005 skulle innebära ytterligare bortfall av företag på grund av bristande 

tillgång till årsredovisningar för tidigare år. 

Det specifika kravet på en viss årlig omsättning sattes för att mätningen ska inkludera en 

så homogen grupp av bolag som möjligt. 

Kravet på att bolagen ska vara privata sattes för att exkludera de fyra största 

byggbolagen i studien. Det finns framförallt en anledning till att studien väljer att inte 

inkludera de fyra största bolagen i samma grupp som de mindre bolagen. Det ansågs att 

det kunde bli missvisande att inkludera publika aktiebolag i en grupp som annars består 

av privata aktiebolag. Publika aktiebolag har tillgång till en annan typ av finansiering.  

 

En komparativ studie mellan gruppen privata respektive publika aktiebolag ansågs inte 

heller rättvist av två anledningar: 

Det är två faktorer som skiljer grupperna emellan, storlek och det faktum att de är 

publika. Eventuella skillnader skulle vara svåra att härleda till en viss specifik faktor 

utan att riskera att spekulera för mycket och således skulle resultatet bli tämligen 

oanvändbart. 

 

Då en eventuell grupp med publika aktiebolag endast skulle innehålla fyra företag skulle 

det, på grund av de statistiska testernas konstruktion, vara svårt att få fram signifikanta 

resultat. Detta kommer som en konskevens av det faktum att konfidensintervallet ökar 

ju färre observationer som ingår i urvalet. Nollhypotesen skulle med största sannolikhet 

aldrig förkastas, givet att förändringarna i variablerna inte har varit extrema, på grund 
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av att det skulle vara svårt för testet att bekräfta att en skillnad föreligger med ett så 

brett konfidensintervall. Testet skulle, å andra sidan, enklare kunna identifiera att en 

skillnad hos gruppen med privata aktiebolag då de innehåller fler observationer. I 

praktiken skulle det leda till att jämförelsen blir orättvis eftersom det blir svårare att 

identifiera skillnader hos ena gruppen än den andra. 

 

Steg 2 Val av modell 
  

1968 presenterade Edward Altman en modell vars primära syfte är att spå ett företags 

konkursrisk. Modellen bygger på olika variabler i form av lönsamhetsnyckeltal och ett 

nyckeltal på skuldsättning, vilket tillsammans bildar Z-score.  

I denna studie kommer modellen snarare att användas som en måttstock för finansiell 

risk samt företagets generella hälsa. Ett lågt Z-score kommer att indikera på en ”dålig” 

hälsa och ett högre Z-score ”bra” hälsa (Ismail, 2014). Vid bankers riskklassificering, 

har Riksbanken uttalat i deras rapport ”Finansiell stabilitet” att vissa banker använder 

sig av Altmans Z-score modell (Riksbanken, 2004). Rapporten som ges ut två gånger 

årligen handlar om att förebygga och hantera finansiella kriser och att hämma finansiell 

instabilitet (ibid). Detta ansågs ge legitimitet till modellen som vidare bidrog till valet av 

den. 

Steg 3 Bearbetning av data och beräkningar 

Vid bearbetning av sekundärdata fick justeringar göras innan de kunde appliceras som 

underlag för vidare beräkning. Justeringar som fick göras var att beskatta obeskattade 

reserver som legat under koncernredovisning, ta hänsyn till off-balance-sheet-

finansiering, kapitalisera leasing och ta hänsyn till outliers. Reserverna beskattades med 

den respektive skattesatsen för varje år. Formeln ser således ut som följande: 

Obeskattade reserver * (1-skattesats) och tilläggs posten eget kapital. 

  
Kapitalisering 

Eftersom leasade objekt kan krävas tillbaka vid uteblivande betalningar av det leasade 

objektet, kommer det antas i denna studie att leasing lån är säkra. Det kan motivera ett 
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val av ränta som ligger på någon procentenhet över den riskfria räntan. I och med att det 

kan vara problematiskt med att ta fram data för företagens tidigare kreditvärdigheter, 

kan svårigheter uppkomma med användning av rätt räntesats vid kapitalisering. För att 

vara konsekventa kommer samma räntesats användas för företagen, på så sätt undvika 

ett subjektivt ställningstagande mellan företagen. Den riskfria räntan kommer att 

definieras som statsobligationsräntan. I denna studie beräknas den riskfria räntan som 

genomsnittet av svenska statsobligationer med 2, 5, 7 samt 10 års löptider. Vidare läggs 

en procentenhet på den riskfria räntan vilket ska spegla den risken som är förenad med 

leasing lån, trots att den är relativt liten. 

I denna studie kommer samma räntesats att tillämpas på alla företag och anledningen till 

detta är att en bedömning av varje företags specifika ränta skulle riskera att bli alldeles 

för subjektiv. Genom att använda samma räntesats på alla företag elimineras det 

subjektiva elementet i bedömningen och jämförelsen blir mer objektiv. Vidare kan det 

antas att räntan i verkligheten inte kommer att skilja sig åt företagen mellan i någon 

större utsträckning då de alla är tillräckligt stora för att ses som lika säkra låntagare. För 

beräkningsunderlag av kapitalisering hänvisas till bilaga 1. 

Outliers 

I den finansiella datan som insamlades hittades potentiella outliers som skulle kunna 

påverka studiens resultat. Gränsen för outliers valdes att dras vid det statistiska z-värdet 

1.96, vilket ger en normalfördelning på 95 procent. Anledning att denna avgränsning 

gjordes var för att förhindra att eventuella höga samt låga värden inte försvann ur 

populationen utan endast de mest extrema värdena. Ett företag hade så pass i vårt 

stickprov hade så extrema värden när det kommer till Altman Z-score och skuldsättning 

och valdes därför att tas bort helt från studien.    

 

Z-score och andra nyckeltal 

Efter att datan justerades beräknades Altmans Z-score. All finansielldata hämtades ur 

årsredovisningar och bearbetades i Excel. 

Z-score modellen består av fem olika nyckeltal som beräknas på följande sätt: 
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X1 : Rörelsekapital / Totala tillgångar (Altman, 1968). Rörelsekapital räknas fram 

genom att subtrahera omsättningstillgångar med kortfristiga skulder. Genom att beräkna 

kvoten av rörelsekapitalet som andel av totala tillgångar fås företagets likviditet fram. 

Likviditet innebär företagets kortsiktiga betalningsförmåga och av de likviditetsmått 

som Altman ansåg vara relevanta var detta mått det viktigaste (Altman, 1968) 

X2 : Balanserat resultat/ Totala tillgångar (Altman, 1968). Denna kvot beräknar till hur 

stor grad företaget är kapabelt till självfinansiering. Då balanserade vinstmedel ingår i 

eget kapital kan detta nyckeltal tolkas som ett justerat soliditetsmått. Aktiekapitalet 

utesluts ur täljaren då nyemissioner inte kan anses vara en form av självfinansiering. 

Altman menade på att detta mått var viktigt då det gav en mer realistisk bild att äldre 

företag som har haft lång tid att bygga upp ett balanserat resultat har lägre sannolikhet 

att gå i konkurs (Altman, 1968). 

X3 : EBIT / Totala tillgångar (Altman, 1968). Detta nyckeltal är ett räntabilitetsmått på 

hur stora medel i förhållande till sina tillgångar företaget lyckas generera innan man 

behöver betala det första avkastningskravet. EBIT används för att företaget betalar 

långivarna innan det måste betala skatt. 

X4 : Bokfört värde på eget kapital / Bokfört värde på skulder (Altman, 1968). Denna 

kvot är en omjustering av en vanlig soliditetsberäkning och visar på hur företagets 

långsiktiga betalningsförmåga. Alternativt kan det ses som inversen av 

skuldsättningsgraden. 

X5 : Försäljning / Totala tillgångar (Altman, 1968). Den sista variabeln i formeln är en 

beräkning av kapitalets omsättningshastighet. Detta nyckeltal används för att mäta och 

jämföra hur effektivt ett företag använder sina tillgångar för att generera intäkter. 

Dessa variabler kommer sedan att multipliceras med vikter som redan är angivna i 

modellen. Formeln ser ut som följande: 

Z-score = (0,717* X1) + (0,847* X2) + (3,107* X3) + (0,42* X4) + (0,998* X5 
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De tabeller som kommer presenteras omfattar tidsserier med genomsnittlig Z-score samt 

skuldsättning för alla bolag. Utifrån dessa genomsnitt kommer tidsserier att skapas. 

Korrelationsanalys 

I korrelationsanalysen kommer skuldsättningsgrad att jämföras med Altmans Z-score 

för att identifiera eventuella samband mellan skuldsättningsgraden och företagens 

generella hälsa. Altmans Z-score ses som ett mått på hur ett bolags finansiella hälsa ser 

ut snarare än huruvida bolag faktiskt går i konkurs eller inte. Då inversen av ekvationen 

för skuldsättningsgraden ingår i Altmans Z-formel förväntas ett starkt negativt samband 

mellan Altmans Z-score och skuldsättningsgraden.  

En korrelation mäter magnituden av samvariation mellan olika variabler (Berk & 

DeMarzo, 2013). Korrelationen uttrycks som ett värde mellan -1 och 1 där 1 påvisar ett 

maximalt positivt samband och -1 påvisar ett maximalt negativt samband. Desto 

närmare noll korrelationen hamnar desto svagare är sambandet. Vid beräkning av 

korrelation har den insamlade finansiella datan bearbetats i det statistiska programmet 

SPSS. Pearsons korrelationsformel som använts, ser ut som följande: 

  
  
  
 

  
Definitioner: 

ρx,y = Korrelation mellan variabel X och Y 

cov (x,y) = Kovarians mellan variabel X och Y 

σxσy = Variablernas standardavvikelser 

 

Hypotesprövningar 

De teorier samt tidigare forskning som har presenterats kommer att ligga till grund för 

ställda hypoteser. Genom en hypotesprövning kan man mäta trovärdigheten i olika 

antaganden för olika populationer (Körner & Wahlgren, 2015). En hypotesprövning 

kommer att användas för att se om man statistiskt kan tyda skillnader hos de olika 

populationerna i studien. Möjligheten att statistiskt säkerställa något höjer 
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trovärdigheten i resultaten samt slutsatserna. Det ska dock påpekas att statistiskt 

säkerställt inte per automatik innebär säkerheten ligger på 100%. Det betyder snarare att 

man i de flesta fallen kommer kunna acceptera rätt hypotes. En konfidensgrad om 95 % 

är en vanligt förekommande och accepterad konfidensgrad vid statistiska tester (Körner 

& Wahlgren, 2015). Studien kommer att hålla sig till ovannämnda konfidensgraden och 

i den mån en högre konfidensgrad visar sig i testerna kommer dessa att 

uppmärksammas. Detta innebär i praktiken att i 95 % av fallen kommer rätt hypotes att 

accepteras. Med andra ord finns det alltså en liten risk för så kallade typ I (en korrekt 

nollhypotes förkastas) och typ II-fel (en falsk nollhypotes accepteras). Dock påpekar 

Körner & Wahlgren (2015) att en ökad konfidensgrad sker på bekostnad av att 

intervallets bredd i vilken � befinner sig ökar. Då Körner & Wahlgren anser att en 

smalare bredd är att föredra samt att en lite högre konfidensgrad resulterar i en mycket 

större ökning av intervallet anses den valda konfidensgraden vara rimlig. Brooks (2008) 

menar även på att en ökning av konfidensgraden även ökar risken för ett typ II fel 

(förkastar en sann nollhypotes). Med bakgrund av detta ansågs en konfidensgrad på 95 

% som acceptabel.  

 

 

 

 

 

 

Bilden illustrerar 95% intervallet inom vilket hypotesen kommer att accepteras.  
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T-test 

När urvalsgruppen är fler än 30 individer kan fördelningen anses vara approximativt 

normalfördelat (Körner & Wahlgren, 2015). Testerna kommer dock att genomföras i 

programmet SPSS som endast har möjlighet att genomföra t-test. T-tester används när 

antalet observationer understiger 30 för att se om det föreligger skillnader mellan två 

genomsnitt. Då normalfördelning är en förutsättning för att t-tester ska anses vara 

robusta så kommer populationen testas för en normalfördelning iallafall. Den typen av t-

test som kommer att användas i denna studie är ett så kallat parat eller ett beroende t-test 

i vilken samma population testas två gånger vid två olika tillfällen. I studien kommer tre 

tilfällen att observeras vilka definieras som: innan krisen (2005-2006), under krisen 

(2008-2009) samt efter krisen (2013-2014). Anledningen till att det sista 

observationstillfället infaller några år efter krisen är att man vill få en bättre bild av 

företagen när eventuella direkta konsekvenser av krisen har lagt sig. 

För att ytterligare bredda bilden av företagen samt eliminera risken att specifika år valts 

som kan ge önskvärda resultat består varje observationstillfälle av två år. Ur det 

beräknas ett genomsnitt vilket argumenteras för ge en mer rättivs bild över företagen 

genom att eliminera risken att enstaka år kan uppvisa värden som inte alls är 

representativa för bolaget. 

 

För att ett t-test ska kunna anses vara en robust metod bör vissa kriterier vara uppfyllda. 

Differensen mellan värdena från observation X och Y bör vara normalfördelade (Körner 

& Wahlgren, 2015). Om värderna skulle bli negativt skevade kan det åtgärdas genom att 

använda sig av logaritmerade värden och på så sätt uppnå normalfördelning.  

I det fall som en normalfördelning inte kan uppnås kommer ett så kallat Wilcoxon 

signed rank test att genomföras.  

Wilcoxon teckenrangstest kan användas för att se om det föreligger en skillnad hos 

samma population vid två olika tillfällen, alltså så kallad parvisa observationer (Körner 

& Wahlgren, 2015). Detta test motsvarar ett vanligt beroende t-test med skillnaden att 

den används när populationen inte är normalfördelad. Wilcoxons test förutsätter endast 

att värdena är numeriska och är jämförbara. 
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Regression av skuldsättningsgraden 

Regression används för att identifiera styrkan i sambandet mellan en beroende och en 

oberoende variabel. Man vill med andra ord se hur mycket variabel  påverkar variabel 

Y. Denna studie ämnar att använda regression för att identifiera vilka variabler som 

påverkar skuldsättningsgraden och i vilken riktning samt utsträckning. 

Regressionsmodellen ser ut som följande: 

Y = α + βx1 + βx2 + βx3 + βx4 + βx5 + ε 

Där α är skärningspunkten i Y-axeln, β är lutningskoefficient. De fem β-variablerna 

representerar följande fem variabler; likviditet, lönsamhet, tillgångsstruktur, 

företagsstorlek och tillväxt. Slutligen är ε en parameter som anger standardavvikelsen 

och definieras som den del av Y-värdet som X-värdena inte kan förklara (Bryman & 

Cramer. 2011)  

Regressionsmodellen för denna studie kommer att se ut som följande: 

Y = β + βLikviditet + βLönsamhet + βStorlek + βTillgångsstruktur + βTillväxt + ε 

För att få fram regressionen har Eviews använts för att bearbeta paneldata som bestod 

av 32 bolag under en tidsperiod på 9 år. I Eviews sammanställdes alla variabler och 

vissa blev logaritemerade på grund av deras storlek. Dummy variabler skapades för att 

kunna skapa scenariot kris samt icke kris. Efter detta genomfördes regressionen och de 

medföljande test för att få signifikanta resultat. Dessa test tas upp i Test av modellen.  

Val av beroende variabel 

För att utföra studiens regression kommer variablen skuldsättningsgrad att användas 

som beroende variabel. I enlighet med Ozkan (2001) definieras skuldsättningsgraden 

som totala skulder/totalt eget kapital 
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Val av oberoende variabler 

För att utföra studiens regression kommer följande variabler att användas som 

oberoende variabler. Variablerna kommer att definieras i likhet med andra artiklar och 

författare.  

 

Lönsamhet 

Variabeln lönsamhet definieras i likhet med Yang et al (2010) som EBIT/totala 

tillgångar. Yang et al (2010) använder sig av rörelseresultat/totala tillgångar dock 

kommer EBIT att användas i denna studie då dessa två anses vara likvärdiga. I denna 

studie förväntas variabeln lönsamhet ha ett negativt samband med skuldsättningen.  

 

Likviditet 

Variabeln likviditet definieras i studien som omsättningstillgångar/kortfristiga skulder i 

enlighet med Ozkan (2001). Variabeln likviditet förväntas ha ett negativt samband med 

skuldsättningen.  

 

Bolagsstorlek 

Variablen bolagsstorlek definieras i enlighet med Yang et al (2010) som den naturliga 

logaritmen av bolagens totala tillgångar. Bolagsstorlek förväntas ha ett negativt 

samband med skuldsättning.  

 

Tillgångsstruktur 

Variabeln tillgångsstorlek definieras i studien som materiella 

anläggningstillgångar/totala tillgångar (Yang et al, 2010) och förväntas ha ett positivt 

samband med skuldsättningsgraden.  

 

Tillväxt 

Variabeln tillväxt definieras i studien som den procentuella förändringen av totala 

tillgångar (Yang et al, 2010). I studien förväntas variabeln tillväxt ha ett negativt 

samband med skuldsättningen.  
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Användandet av dummy variabel 

Dummy variabler skapades för att kunna undersöka hur krisen mellan 2008-2009 

påverkade skuldsättningsgraden. Dessa skapades i Eviews genom att tilldela krisåren en 

dummy variabel på 1 och resterande år en dummy variabel på 0.  

 

Steg 4: Test av modell 

För att få utfall som är så sanningsenlig som möjligt krävs det att en del antaganden och 

villkor ska vara uppfyllda. Det är nödvändigt att testerna görs och att antagandena 

uppfylls för att skattningarna ska vara så korrekta som möjigt. På testerna sätter studien 

en signifikansnivå på 5% då detta är ett mått som rekommenderas (Körner & Wahlgren. 

2015).  

Linjäritet 

Ett av villkoren är att modellen ska vara linjär och detta för att OLS ska kunna beräkna 

modellen. Om modellens parametrar inte är linjära kan problemet lösas genom en 

logaritmering av variablerna som gör dem linjära (Brooks, 2008, s. 38-39).  

Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär att standardfelens varians inte är konstanta och kan tillta i 

samband med att de oberoende variablerna förändras. Med andra ord ökar variansen för 

olika nivåer av X (Brooks, 2008). Närvaron av heteroskedasticitet kan innebära att 

tillförlitligheten i uträkningarna reduceras eftersom variansen inte befinner sig på en så 

tillräckligt låg nivå som är potentiellt. Detta kan medföra att standardfelen blir fel 

uppskattade som sedan kan påverka uträkningarna av t-testerna (Dougherty, 2011).  

Ett White test kommer att genomföras för att upptäcka om det föreligger 

heteroskedasticitet i regressionsmodellen och om så är fallet kommer det att korrigeras 

med hjälp av White’s standardfel (Brooks, 2008, s.152-153). 

Autokorrelation 

Villkoret om autokorrelation behandlar huruvida feltermena (residualerna) korrelerar 

med varandra. Kovariansen bör mellan variablerna vara 0 och när de inte är korrelerade 
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med varandra uppkommer autokorrelation. För att testa för auto-korrelation kan ett 

Durbin-Watson test genomföras. 

 

Testet kan hamna inom spannet 0-4 där allt under 2 tyder på en positiv autokorrelation 

medan allt över 2 tyder på en negativ autokorrelation (Westerlund. 2005). 

Histogram för normalfördelade feltermer 

I en regressionsmodell bör residualerna vara normalfördelade. Däremot kan kravet på 

normalfördelning förbises om urvalet är tillräckligt stort (Brook, 2009). Villkoret kring 

normalfördelade feltermer bör likaså undersökas. Detta kan undersökas genom 

upprättandet av ett histogram där information om skevhet, kurtosis och ett Jarque-Bera 

test.  

Multikonlinjäritet 

Begreppet multikonnlinjäritet förklarar graden av korrelation mellan variablerna, som 

bör ligga på en låg nivå. När man utför denna typ av test ska man i synnerhet kunna 

avlägsna och addera diverse variabler i modellen utan att variablernas koefficienter 

varierar och därför bör multikonlinjäritet inte förekomma (Brooks, 2008, s170).  

R2  även kallad determinatinskoefficienten anger hur väl regressionsmodellen kan 

förklara förändingen hos den beroende variablen. Koefficenten kan anta värden mellan 

de två extremvärdena 0 och 1 där 0 innebär ingen förklaringsgrad och där 1 anger att 

modellen kan förklara förändringen av Y till 100 %  (Brooks, 2008 s.106-107). 

Det är värt att notera att R2 -värdets tillkortakommande är att den inte sjunker om 

irrelevanta variabler inkluderas i regressionsmodellen. Detta medför att R2 -värdet 

endast kan öka eller stå still om fler variabler inkluderas oavsett om det faktiskt har 

någon påverkan överhuvudtaget.  
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Paneldata  

Paneldata i form av tidsserie kommer ligga till grund för studien. Paneldata är en 

kombination av cross-sectional data och tidsserier vilket innebär att man tar flertal 

observationer under ett tidsspan (Brooks, 2008, s.5). I denna undersökning används 

paneldata på 32 bolag som undersöks under 10 år.  

 

 

4.3 STUDIENS TROVÄRDIGHET 
 

4.3.1 Validitet 

Validitet handlar om att mäta det som avser att mätas. En hög validitet kommer av att 

man identifierar och använder korrekta måttstockar vid mätning av olika fenomen eller 

variabler. Validitet kan delas in i intern samt extern validitet (Bryman & Bell, 2005). 

Intern validitet behandlar kausala samband mellan de variabler som studien ämnar 

observera. En vidare utveckling av det är att det viktigt att identifiera korrekta 

oberoende variabler när man vill se hur den beroende variabeln påverkas (Bryman & 

Bell, 2005). 

Eftersom denna studie använder sig av variabler som Iqbal & Kumes (2014) använder 

sig av samt att det är variabler som förekommer i flera tidigare forskningssammanhang 

kan man dra slutsatsen att validiteten är förhållandevis hög. 

Med extern validitet menas att huruvida de resultat och slutsatser studien genererar kan 

tillämpas på ett bredare spektrum, exempelvis på en hel marknad eller på ett helt land 

(Bryman & Bell, 2005) Den externa validiteten är starkt begränsad på grund av att 

mätningen avser privata aktiebolag i en specifik bransch. Det kan alltså inte dras 

generella slutsatser från denna studie som är tillämpbara på hela marknaden. Det går 

nödvändigtvis inte heller att tillämpa denna studies slutsatser på privata aktiebolag då 

skuldsättning och val av finansieringskällor skiljer sig starkt mellan branscher. Om man 

skall dra några generella slutsatser är dessa endast representativa för privata byggbolag. 

Dock finns det begränsningar även där då urvalet inte är helt representativt. I 
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urvalsprocessen bestämdes det att de undersökta bolagen skulle ha en viss årlig 

omsättning. Det finns inget som tyder på att bolag med mindre omsättning skulle följa 

samma mönster när det kommer till val av finansiering eller faktorer som påverkar 

skuldsättningen som de bolag som har inkluderats i studien.  

4.3.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i grund och botten om hur pålitliga måttstockarna är (Bryman & 

Bell, 2013). Med hög reliabilitet menas med att testet ska kunna göras om flera gånger 

och generera samma resultat (ibid). 

Datan som samlats ifrån årsredovisningar och beräkningar som genomförts med hjälp 

av Excel kan argumenteras för att ha en hög reliabilitet.   

Genom att applicera siffror i Excel manuellt uppkommer en risk för att fel siffror 

appliceras på grund av den männskliga faktorn. Detta har dock granskats noggrant 

flertal gånger och extremvärden har kontrollerats i detalj. Eventuella fel i siffrorna kan 

fortfarande förekomma men det borde inte ha ett avgörande utslag på resultatet. 

4.3.3 Metodkritik 

Vid användning av Altman Z-score ska man ha i åtanke att den ursprungliga formeln 

publicerades 1968 och man kan ifrågasätta hur pass tillämplig modellen är i ett modernt 

sammanhang. En del parametrar har eventuellt uppdateras för att kunna reflektera kring 

den låga räntenivån idag till skillnad från nivån den låg på när modellen ursprungligen 

presenterades (Ismail, 2014). Vidare baseras urvalet i modellen på tillverkningsbolag 

(Altman, 1968) och det kan ifrågasättas om det är applicerbart på de moderna 

byggbolagen denna uppsats ämnar att undersöka. Kritik riktades även mot hur pass liten 

kontrollgruppen var och ansåg att med dess homogena uppsättning att det inte gav en 

rättvisande bild på hur pass applicerbar modellen var (Grice & Ingram, 2012) 

Då Altman Z-score beräknar konkursrisken utifrån nyckeltal finns det en mängd 

aspekter som inte täcks av hans formel. En konkurs måste inte endast vara kopplad till 

försämrade nyckeltal utan kan även ske som en följd av misslyckade beslut inom 
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bolaget (Agarwal & Taffler, 2011). Bolag kan till exempel genomföra dåliga uppköp 

samt mergers som inte kan visa sig lönsamma, ett sådant beslut speglar dessvärre inte Z-

Score. Detta kan bli problematiskt då det i urvalet återfinns en del bolag som har köpt 

upp mindre bolag under årens gång. Ett dåligt uppköp ett år skulle kunna bidra med en 

betydligt större konkursrisk i framtiden trots att det inte speglas av årets Z-score 

(Agarwal & Taffler, 2011).  

Vidare har kritik riktats mot att man inte tagit externa faktorer i åtanke i modellen 

(Mensah, 1984). Han undersökte att om man applicerade faktorer såsom inflation, låg-

/högkonjunktur samt räntor/tillgången till kapital hade kunnat påverka Altmans Z-score. 

Resultatet visar att konjunktur och räntor hade en påverkan på Altmans Z-score. Abidali 

& Harris (1995) påpekar även att parametrar såsom ledningens kompetens bör tas i 

beaktning. 

I studiens t-test används en signinfikansnivå på 95%. Även om det är statistiskt 

säkerställt innebär det inte med 100% säkerhet att det är rättvisande. Dock kan resultatet 

hamna i de resterande 5% och därmed förkastas studiens hypotes. Vidare kan det 

begränsade antalet individer i ena urvalsgruppen utgöra ett problem i studien då en 

mindre urvalsgrupp resulterar i ett bredare konfidensintervall (Körner & Wahlgren, 

2015). Konsekvensen av detta blir att acceptansområdet ökar och det krävs således 

högre värden för att få ett signifikant resultat. Körner & Wahgren (2015) menar ändå på 

att användandet av t-fördelningen är en robust metod givet att värdena är relativt 

normalfördelade samt att det inte finns många extremvärden i populationen.   
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5. RESULTAT 

I detta kapitel kommer studiens resultat av t-tester och regression att 

presenteras.  

Tabell 1: Korrelationsanalys mellan skuldsättningsgrad och Altmans Z-score  

Korrelation -3,15 

Antal för stickprov 313 

Signifikans 0,000 

 

I tabell 1 har en korrelationsanalys mellan skuldsättningsgraden och Altmans Z-score 

gjorts med samtliga 32 bolag. Korrelationen består av samtliga par förutom de outliers 

vi valde att ta bort från stickprovet.  Vid en eventuell outlier så togs båda parens värden 

bort från urvalet för att ge en mer rättvisande bild. Utifrån tabellen ovan kan man se en 

statistisk signifikans samt en negativ korrelation av -0,315.  

Diagram 1: 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Diagram 1 visar den genomsnittliga årliga förändringen i Altmans Z-score samt 

skuldsättningsgraden för alla bolag från stickprovet. 2005 saknas då vi inte hade tillgång 

till data från 2004.  

T-test 1  

Innan-under 

 Innan Under p-värde 

Skuldsättningsgrad 1,4210 1,0523 0,001 

Skulder 11,4577 11,7077 0,001 

Eget kapital 10,0934 10,6384 0,000 

  
De statistiska testen som genomfördes visade på signifikanta skillnader mellan perioderna innan 

och under krisen. Skuldsättningsgraden hade minskat mellan perioderna samtidigt som både eget 

kapital och lån ökade. Nollhypotesen förkastas för alla variabler till förmån för mothypotesen. 

 

Under-efter 

 Under Efter p-värde 

Skuldsättningsgrad 1,0523 1,0381 0,883 

Skulder 11,7077 12,2484 0,000 

Eget kapital 10,6384 11,2541 0,000 

 

Både eget kapital och skulder uppvisade signifikanta ökningar under perioden under och efter 

krisen. Nollhypotesen förkastas därför för dessa två variabler. Däremot visade 

skuldsättningsgraden ett p-värde på 0,883. Därmed kan man inte förkasta nollhypotesen. 
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Innan-efter 

 Innan Efter p-värde 

Skuldsättningsgrad 1,4210 1,0381 0,014 

Skulder 11,4577 12,2484 0,000 

Eget kapital 10,0934 11,2541 0,000 

 

Ett signifikant resultat kunde uppvisas för alla de undersökta variablerna mellan perioderna innan 

krisen efter krisen. Nollhypotesen förkastas därmed för alla variabler. Både skulder och eget 

kapital hade ökat under perioden samtidigt som skuldsättningsgraden minskade. 

 

Skuldsättningsgrad 

T-testet uppvisade en signifikant skillnad i skuldsättningsgraden under krisen jämfört 

med innan krisen. Det som går att utläsa är att skuldsättningen har minskat. 

Signifikansen är trestjärnig vilket innebär att även vid en 99 % -ig konfidensgrad 

accepteras mothypotesen. Även testet som gjordes med Wilcoxon uppvisar en 

trestjärnig signifikans.  

Under-Efter 

Testet kunde inte uppvisa en signifikant skillnad i skuldsättningsgraden.  

Innan-Efter 

Testet visade på att det fanns en signifikant skillnad i skuldsättningsgraden efter krisen 

jämfört med innan. Företagen uppvisade en lägre skuldsättningsgrad efter krisen jämfört 

med åren innan krisen.  

Regressionsresultat 

Den ursprungliga regressionsmatris  valdes att inte publiceras i resultatet på grund av en 

stark heteroskadisitet, den finns dock som bilaga 2 om den skulle vara av intresse för 

läsaren. Nedan ser ni en ny regression utfört med ett White test för att ta bort 

heteroskadisitet.  
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White diagonal standard errors & covariances (d.f corrected) 

Variable Coefficient Std Error T-statistic Prob 

Constant 40,427 11,398 3,547 Signifikant 

Likviditet -1,224 0,336 -3,645 Signifikant 

Lönsamhet -16,07 5,567 -2,887 Signifikant 

LnTillgångar -2,706 0,857 -3,156 Signifikant 

Tillväxt 1,308 1,748 0,748 0,455 

Mat/tot* 0,115 0,039 2,919 Signifikant 

Dummy -0,485 0,853 -0,568 0,570 

*Materiella tillgångar/totala tillgångar 

Durbin Watson 0,794 

Adjusted R-Squared 0,141 

Prob (F-statistic) 0,000 

 

De variabler som valdes att inkluderas som beroende variabler blev enbart 4 av 5 

signifikanta, vilket redovisas i matrisen ovan. Dummy variabeln resulterade inte i 

signifikans. Durbin-Watson värdet är väldigt lågt vilket tyder på en stark  positiv 

autokorrelation. Adjusted R-squared värdet beskriver förklaringsgraden och hamnade 

0,141. Statistik signifikans uppnåddes och Prob(F-statistik) är i princip noll vilket 

bevisar att sambandet är statisktiskt signifikant.  
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Korrelationsmatris för oberoende variabler 

 Likviditet  Lntillg Lönsamhet Mat/tot* Tillväxt 

Likviditet 1 -0,008 0,182 0,010 0,105 

Lntillg -0,008 1 -0,287 -0,0584 -0,059 

Lönsamhet 0,182 -0,287 1 0,189 0,139 

Mat/tot* 0,010 -0,058 0,189 1 0,045 

Tillväxt 0,105 -0,059 0,139 0,139 1 

* Materiella tillgångar/totala tillgångar 

Ovan kan man se en korrelationsmatris med samtliga korrelationsvärden mellan de 

beroende variablerna. Samtliga värden är svagt korrelerade vilket tyder på att 

multikonlinjäritet inte förekommer i studien. 

Autokorrelation  

Då uppsatsen använde sig av paneldata möttes det svårigheter då man skulle testa för 

autokorrelation. Därför går det inte helt att utesluta att autokorrelation finns i 

regressionen.  
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6. ANALYS & DISKUSSION 

I detta kapitel kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras. 

6.1 Korrelationanalys och t-tester 

Analys av korrelation mellan skuldsättningsgrad och Altmans Z-score samt t-tester 

Utifrån tabell 1 kan man utläsa att korrelationstestet påvisar en svag negativ korrelation 

mellan skuldsättningsgraden och Altmans Z-score. Vidare visar diagram 1 som 

tydliggör trenden mellan Altmans Z-score och skuldsättningsgraden och påvisar att båda 

variabler går ner under krisåren. 

Man kan i enlighet med teorin om hävstångseffekt utläsa att bolagen följer teorins 

mönster som Berk och DeMarzo (2013) förespråkar genom att belåna sig under goda 

tider snarare än dåliga. Under orostider brukar marknaden oftast falla in i en 

lågkonjunktur som indirekt ökar den finansiella risken och financial distress kostnader 

som uppstår genom högre belåning. Genom att Altmans Z-score sjunkit under krisåren 

tyder det på att bolagens generella hälsa försämrats, trots detta minskade man på 

skuldsättningsgraden. Detta kan sättas i relation till vad som tidigare sagts att 

byggbolagen drabbades hårt av 1990-tals krisen. Utifrån diagrammet kan man utläsa att 

bolagen troligtvis följt mönstret och försökt minska sin finansiella risk genom att 

minska skuldsättningsgraden. Detta samband beror troligtvis på att bolag får det tuffare 

under denna period och för att inte den finansiella risken ska öka ytterligare väljer 

bolagen istället att minska på sin skuldsättningsgrad.  

Utifrån t-testern kan man utläsa att skuldsättningsgraden var högre innan krisen, gick 

ner under krisen och gick upp en aning efter krisen, dock inte till samma nivå som innan 

krisen. Detta samband kan återkopplas till teorin om Hävstångseffekten som menar på 

att belåningsgraden bör vara högre under bättre tider och minskas under sämre (Berk & 

DeMarzo, 2013). 

Innan-under krisen 
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Denna studies utfall påvisar att bolagen inte följer det mönster som Asgharian (1997) 

fick fram. Han kunde konkludera att byggbolagen hade ökat sin skuldsättning under 

krisen.  

Med bakgrund av att skuldsättningsgraden minskade samtidigt som både skuldsättning 

och eget kapital ökade under spannet innan krisen-under krisen verkar det förhålla sig så 

att det egna kapitalet ökade mer än vad skuldsättningen gjorde. Detta ligger i linje med 

vad Trade-off teorin samt teorin om Hävstångseffekten implicerar. Trade-off teorin 

menar på att en stadig ökning av lån ökar risken financial distress kostnader som i sin 

tur kommer från konkursrisken (Kraus & Litzenberger, 1973). Hävstångseffekten menar 

på att man i goda tider kan öka avkastningen genom högre belåning (Berk & DeMarzo, 

2013).  Dessa två samband kombinerat med en finanskris borde peka på att företagen 

borde minska belåningen till förmån för finansiering genom eget kapital, som stämmer 

överens med vad Pecking Order teorin förespråkar. Det faktum att lånen ökade under 

krisperioden kan ha sin förklaring i att det krävdes ytterligare finansiering utöver det 

som kom från det egna kapitalet. 

Innan och efter krisen 

Resultatet uppvisade statistiskt signifikanta förändringar av skuldsättningsgraden efter 

krisen vid jämförelse med perioden innan. Skuldsättningsgraden hade minskat enligt 

testen. Förklaringen kan ligga i att trots ekonomins återhämtning kvarstår en risk för att 

drabbas av financial distress kostnader vid högre belåning (Kraus & Litzenberger. 1973) 

Testen visar vidare på en signifikant ökning av eget kapital efter krisen jämfört med 

innan krisen. Det går även att påvisa en signifikant höjning av lånen efter krisen jämfört 

med innan. Det finns anledning att tro, med bakgrund av tidigare diskussioner kring en 

svensk bostadskris, att de mindre bolagen vill sänka financial distress kostnaderna som 

kan uppstå vid en sådan kris. Dock förefaller det föga troligt att så är fallet då en ökning 

av lånen har skett efter krisen.  

Under-efter krisen 
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Både eget kapital och skulder hade ökat mellan perioderna medan skuldsättningsgraden 

inte kunde uppvisa någon signifikant förändring. Med bakgrund av detta har företagen 

troligtvis fokuserat på att hålla skuldsättningsgraden relativt konstant vilket kan utläsas 

från dess genomsnitt för de båda perioderna.  

Alternativt skulle bolagen kunnat ha resonerat att de inte vill ha lika hög skuldsättning 

inför framtida kriser på grund av de financial distress kostnader de led av under den 

stundande krisen. Detta skulle kunna vara ett incitament till att förändra sin 

kapitalstruktur till den nuvarande lägre kvoten.  

6.2 Regressionsanalys 

Likviditet 

Utfallet av regressionsanalysen påvisade ett signifikant resultat och att 

likviditetsvariabeln har ett negativt samband med skuldsättningsgraden. Detta stödjs i 

teorin kring Pecking order då företagens skuldsättningsgrad bör befinna sig på en lägre 

nivå när likviditeten är hög eftersom man väljer att inte utnyttja externt kapital i samma 

utsträckning utan fokus ligger snarare på internt kapital vid finansiering av 

verksamheten (Myers, 1984) 

Detta antagande är motsägelsefullt mot Trade-off teorin som talar för ett positivt 

samband mellan likviditet och skuldsättning och förespråkar därmed att bolag med 

högre grad av likviditet bör öka sin skuldsättning eftersom att den finansiella risken 

därmed kan reduceras (Kraus & Litzenberger, 1973). Ett likartat samband fann Ozkan 

(2001) i sin studie och likaså Harrison och Widjaja (2014) som stödjer denna studies 

utfall. 

Lönsamhet 

Utfallet av regressionsanalysen påvisade ett signifikant resultat och som ovanstående 

variabel, att lönsamhet och skuldsättning har ett negativt samband gentemot varandra. 

En hög lönsamhet ökar tillgången till intern finansiering och således minskar behovet av 

externa finansieringskällor. Detta samband korrespondera med Pecking order teorin som 
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hävdar att bolag snarare bör fokusera på att i första hand använda sig av interna medel 

vid beslut kring kapitalstrukturen då teorin säger att det är dyrare att finansiera sig med 

externt kapital på grund av den asymmetriska informationen som uppstår. Detta 

kommer medföra att bolagen i mindre utsträckning kommer att använda sig av externt 

kapital och därmed minska sin skuldsättningsgrad. I enlighet med utfallen från tidigare 

forskning som utförts av Booth et al (2001), Ozkan (2001) och Harrison och Widjaja 

(2014) kan resultatet stödjas. 

Enligt Trade-off teorin och Hävstångsformeln går detta utfall inte att klargöra då 

teorierna hävdar att lönsamhet och skuldsättning har ett positivt samband. Trade-off 

teorin förespråkar att företag ska öka sin skuldsättningsgrad för att få möjlighet till att 

utnyttja skatteskölden som uppstår samtidigt som hävstångsformeln menar att bolag bör 

öka sin skuldsättning för att öka sin avkastning. Detta gör att teorierna är 

motsägelsefulla och visar på två olika resultat. 

Studiens utfall går emot teorin om Hävstångseffekten som förespråkar ett positivt 

samband mellan lönsamhet och skuldsättning. Teorin menar på att bolag som har en hög 

lönsamhet bör öka sin belåning för att kunna öka avkastningen på sina internt tillförda 

medel. 

Bolagsstorlek 

Regressionsanalysen av variabeln bolagsstorlek påvisade ett signifikant negativt 

samband med skuldsättningen. I anknytning till Pecking order teorin som bolag i större 

utsträckning har möjlighet att följa, överensstämmer utfallet med vad modellen säger. 

Större bolag tenderar att ha en högre grad av likviditet och lönsamhet som gör att de i 

större utsträckning är benägna till att utnyttja internt kapital och inte har samma behov 

av att belåna sig. Detta gör att skuldsättningsgraden i sin tur minskar. Enligt Trade-off 

teorin är utfallet motsägelsefullt då teorin förespråkar att storväxta bolag har en större 

grad av diversifiering och kan därmed ha en högre skuldsättningsgrad utan att hamna i 

finansiell distress. Dock finns det tidigare studier som visar på liknande resultat. 

Harrison och Widjaja (2014) fick i sin studie fram att det förekom ett positivt samband 

mellan skuldsättning och företagsstorlek. 
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Det kan finnas alternativa förklaringar till vad som kan ha påverkat resultatet i studien 

där ett av dem är att denna studie endast undersöker privata bolag. I studien gjord av 

Harrison och Widjaja (2014) undersöks bolag tillhörande S&P 500 vilket tyder på att 

bolagen måste vara bland de 500 största bolagen samt att de måste vara börsnoterade. 

Det kan vara en bidragande faktor till att studiernas utfall skiljer sig åt eftersom dessa 

bolags kapitalstruktur kan se väldigt olika ut.  

Tillväxt 

Inget signifikant utfall kunde påvisas av regressionsanalysen och därmed kommer inga 

vidare slutsatser att dras huruvida variabeln har ett negativt eller positivit samband med 

skuldsättning.  

Tillgångsstruktur 

Studiens regressionanalys påvisade ett positivt samband med skuldsättningsgraden där 

förväntningarna stödjs i Trade-off teorin samt i tidigare forskning. Teorin menar på att 

bolag med en hög andel materiella tillgångar kan avyttra dessa och använda dem som 

säkerhet på lån om bolagen skulle drabbas av insolvens. Detta reducerar risken för 

kreditgivare och möjligheten för ökad belåning blir högre desto mer materiella 

anläggningstillgångar ett bolag har. Skuldsättningsgraden tilltar desto större andel 

materiella anläggningstillgångar ett bolag har.  

Dummyvariabel 

Dummyvariabeln skapades för att representera krisåren 2008-2009. Det gick inte att 

påvisa ett signifikant samband mellan variabeln och skuldsättningsgraden. Ingen vidare 

analys kommer att föras kring variablerna. 
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7. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer studiens slutsats att presenteras. 

Studien ämnade till att besvara hur byggbolagens skuldsättningsgrad hade påverkats 

under finanskrisen samt vilka variabler som påverkade skuldsättningsgraden. 

 

De statistiska hypotesprövningarna visade att byggbolagen hade reducerat sin 

skuldsättningsgrad under krisåren för att sedan öka den igen efter krisen. Detta mönster 

gick alltså tvärtemot de resultat en tidigare studie om 90-talskrisen påvisade - vilken 

konkluderade att skuldsättningen hade ökat för byggbolagen i Sverige under krisen. 

Diagram 1 påvisade även att byggbolagens generella hälsa, mätt som Z-score hade gått 

ner under krisåren. Detta påvisar, med stöd från tidigare källor, att byggbolagen 

påverkats av finanskrisen. Det går därmed att argumentera för att byggbolagen har lärt 

sig från tidigare kriser när det kommer till att hantera skuldsättningen under tider av 

ekonomisk turbulens. 

  
Av de variabler som testades för ett samband med skuldsättningen kunde endast 

likviditet, lönsamhet, företagsstorlek och tillgångsstruktur vara signifikanta varav de tre 

förstnämnda hade en negativ påverkan och endast den sistnämnda hade en positiv 

påverkan på skuldsättningsgraden. Sambandet för likviditet, lönsamhet och 

tillgångsstruktur som påträffades i studien ligger i linje med vad tidigare teorier och 

forskning har kommit fram till. Gällande företagsstorlek påvisades ett samband som går 

emot tidigare forskning samt olika teoretiska resonemang. 

 

För variablerna tillväxt och kris uppvisades ett positivt respektive negativt samband 

med skuldsättningsgraden. Även dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning samt 

teorier. Dock kunde det inte påvisas att sambanden var signifikanta.  

Vidare kunde regressionsmodellen endast förklara 14,1% (vid avrundning) av 

skuldsättningsgraden vilket kan ses som förhållandevis lågt. Slutsatsen man kan dra av 

detta är att modellen saknade variabler som har en stark påverkan på 
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skuldsättningsgraden. Alternativt kan graden av autokorrelation, som tidigare nämnt, ha 

påverkat förklaringsgraden.  

 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION & FÖRSLAG PÅ VIDARE 

FORSKNING 

Om en framtida kris skulle vara kommen finns det indikatorer som visar att bolagen 

hanterar skuldsättningen på ett annat vis än vad de gjort under tidigare kriser.  

Denna uppsats har inriktat sig på en liten del av den svenska byggsektorn och kan inte 

ses som en heltäckande bild för varken branschen i sig eller den svenska 

byggmarknaden. När det kommer till avgränsningen för tidsspannet är även det relativt 

kort om man kollar till de kriser som har drabbat Sverige under de senaste decenniet.  

För framtida forskning hade det varit intressant att se om andra branscher eller till och 

med andra länder har liknande resultat eller om de avviker från studiens resultat. Det 

kan även vara intressant om man valt att inkludera andra nyckeltal eller ekonomiska 

faktorer som oberoende variabler för att se vilken påverkan de hade på den svenska 

byggbranschen. En annan aspekt man skulle kunna studera ytterligare är om det 

föreligger ett liknande mönster när det kommer till skuldsättning i de tidigare kriserna 

som har drabbat Sverige.  

Denna studie är grundad i en kvantitativ undersökning och det hade varit intressant om 

undersökningar hade gjorts inom samma ämne fast med en kvalitativ ansats där man 

skulle ha genomfört intervjuer med olika bolagsledningar och dylikt. Detta hade gett en 

unik inblick i hur bolagen själva resonerar kring krisår snarare än hur deras räkenskaper 

har utvecklats under tidsspannet.  
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10. BILAGOR 

Bilaga 1. Kapitalisering 

Ett räkneexempel presenteras här för att enklare förklara och illustrera hur 

kapitaliseringen gått till. Nedanstående tabell är vanligt förekommande i 

årsredovisningar hos bolag som använder sig av operationell leasing och finns att hämta 

i noterna. Följande exempel är ett påhittat scenario. 

  2016 2015 

Inom ett år 40 000 30 000 

Mellan 1-5 år 300 000 200 000 

Senare än 5 år 600 000 400 000 

Totalt 940 000 630 000 

  

Leasing 

företag X 

Minimiavgift Diskontering

sränta 

Nuvärde 

År 1 40 000 5 % 38 095 

År 2 75 000 5 % 68 027 

År 3 75 000 5 % 64 788 

År 4 75 000 5 % 61 703 

År 5 75 000 5 % 58 764 

År 6 75 000 5 % 55 966 

År 7 75 000 5 % 53 301 
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År 8 75 000 5 % 50 763 

År 9 75 000 5 % 48 346 

År 

10 

75 000 5 % 46 043 

År 

11 

75 000 5 % 43 851 

Nuv

ärde 

total

t 

    589 647 

 

Kapitaliseringen kommer att genomföras som följande: Beloppet för det första året står 

givet (40 000). För år 2-5 år fås det årliga beloppet fram genom att man dividerar 300 

000 med 4 vilket blir 75 000 per år. För att få fram den totala längden på leasingen 

dividerar man summan som står i posten Senare än 5 år med 75 000. Kvoten av detta 

blir 6 år vilket resulterar, när man adderar dessa med de 5 tidigare åren, i att den totala 

längden blir 11 år. Alla de årliga betalningarna diskonteras sedan till den räntan som 

kommer att antas i studien. I detta räkneexempel har det, för enkelhetens skull, antagits 

en konstant räntesats om 5 %. I verkligheten är det inte helt självklart att räntesatsen är 

konstant, utan att den är föremål för förändring. I resultatdelen kommer räntesatsen 

variera från år till år beroende på hur de rörliga banklåneräntorna fluktuerade under den 

valda tidsperioden. För att slutligen få fram den totala skulden summeras de 

diskonterade beloppen vilket senare kan adderas till de skulderna som står redovisade i 

balansräkningen 

Bilaga 2: Ursprunglig Regressionsmatris utan anpassning för homoskedacitet  

Variabel Koefficient Std. Error T-stat Prob 
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C 40.42690 5.093588 7.936821 0.0000 

Likviditet -1.224421 0.495691 -2.470128 0.0140 

LnTillgångar -2.706150 0.409730 -6.604723 0.0000 

Lönsamhet  -16.07374 4.325981 -3.715629 0.0002 

Mat/Tot* 0.115377 0.153728 0.750528 0.4535 

Tillväxt 1.308171 1.145606 1.141903 0.2544 

Shift(dummy) -0.484919 0.988328 -0.490646 0.6240 

*Materiella tillångar/Totala tillgångar 

Durbin Watson 0.794373 

Adjusted R-squared 0.141026 

F-stat (prob) 0.000000 

 

 

Bilaga 3: Urvalet av bolag 

Årsredovisningar år 2005-2014  

1.     Arcona 

2.     BoTrygg 

3.     BTH 

4.     Byggmästaren i Skåne 

5.     Byggnavet AB 

6.     Bygg SSN Aros Entreprenad 

7.     Einar Mattson AB 

8.     Entreprenör Mälardalen 

9.     Erlandsson Bygg 

10.  Götene Group 
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11.  Havator 

12.  Hercules Grundläggning AB 

13.  HMB Construction AB 

14.  HSB Bygg 

15.  Hökerum Bygg 

16.  IKANO Bostad 

17.  In3prenör 

18.  John Svensson Byggnadsfirma 

19.  Järfälla Va- & Byggentreprenad Fastighets AB 

20.  Rekab Entreprenad AB 

21.  RO-gruppen 

22.  Sandahlsbolagen 

23.  SH bygg, sten & anläggning 

24.  Småa AB 

25.  Strabag 

26.  Strukton Rail AB 

27.  Svensk järnvägsteknink 

28.  Tage & Söner Byggnads AB 

29.  Tre son Förvaltning AB 

30.  Tuve bygg AB 

31.  UnikaBoxen AB 

32.  Veidekke 
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Bilaga 4: Resultat av hypotestester 

Tester Eget kapital 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Unde

r 
32 10,6384 1,20962 7,16 13,14 9,6825 

  

LN_Innan 32 10,0934 1,27294 7,05 12,92 9,2725   

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Under 10,7950 11,1925 

LN_Innan 10,2050 10,8975 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Innan - LN_Under Negative Ranks 28a 16,96 475,00 

Positive Ranks 4b 13,25 53,00 

Ties 0c   

Total 32   
 
a. LN_Innan < LN_Under 

b. LN_Innan > LN_Under 

c. LN_Innan = LN_Under 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Innan - 

LN_Under 

Z -3,946b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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b. Based on positive ranks. 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Efter 32 11,2541 1,12053 7,71 13,34 10,6150   

LN_Unde

r 
32 10,6384 1,20962 7,16 13,14 9,6825 

  

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Efter 11,3700 11,8200 

LN_Under 10,7950 11,1925 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Under - LN_Efter Negative Ranks 28a 17,52 490,50 

Positive Ranks 4b 9,38 37,50 

Ties 0c   

Total 32   
 
a. LN_Under < LN_Efter 

b. LN_Under > LN_Efter 

c. LN_Under = LN_Efter 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Under - 

LN_Efter 

Z -4,236b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 
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b. Based on positive ranks. 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Efter 32 11,2541 1,12053 7,71 13,34 10,6150   

LN_Inna

n 
32 10,0934 1,27294 7,05 12,92 9,2725 

  

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Efter 11,3700 11,8200 

LN_Innan 10,2050 10,8975 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Innan - LN_Efter Negative Ranks 30a 17,10 513,00 

Positive Ranks 2b 7,50 15,00 

Ties 0c   

Total 32   
 
a. LN_Innan < LN_Efter 

b. LN_Innan > LN_Efter 

c. LN_Innan = LN_Efter 

 

 

 

 

 

 

 

 
Test Statisticsa 
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LN_Innan - 

LN_Efter 

Z -4,656b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 

 

 

 

 
Skulder 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Unde

r 
31 11,7077 ,95860 9,43 14,16 11,4400 

  

LN_Innan 31 11,4577 1,02174 8,98 13,94 11,0500   

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Under 11,7800 12,1500 

LN_Innan 11,6500 11,9400 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Innan - LN_Under Negative Ranks 21a 19,69 413,50 

Positive Ranks 10b 8,25 82,50 

Ties 0c   

Total 31   
 
a. LN_Innan < LN_Under 
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b. LN_Innan > LN_Under 

c. LN_Innan = LN_Under 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Innan - 

LN_Under 

Z -3,244b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Efter 31 12,2484 ,73715 9,84 13,77 11,9400   

LN_Unde

r 
31 11,7077 ,95860 9,43 14,16 11,4400 

  

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Efter 12,3100 12,5300 

LN_Under 11,7800 12,1500 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Under - LN_Efter Negative Ranks 24a 18,63 447,00 

Positive Ranks 7b 7,00 49,00 

Ties 0c   

Total 31   
 
a. LN_Under < LN_Efter 
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b. LN_Under > LN_Efter 

c. LN_Under = LN_Efter 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Under - 

LN_Efter 

Z -3,900b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Efter 31 12,2484 ,73715 9,84 13,77 11,9400   

LN_Inna

n 
31 11,4577 1,02174 8,98 13,94 11,0500 

  

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Efter 12,3100 12,5300 

LN_Innan 11,6500 11,9400 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Innan - LN_Efter Negative Ranks 30a 16,37 491,00 

Positive Ranks 1b 5,00 5,00 

Ties 0c   

Total 31   
 
a. LN_Innan < LN_Efter 
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b. LN_Innan > LN_Efter 

c. LN_Innan = LN_Efter 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Innan - 

LN_Efter 

Z -4,762b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on positive ranks. 
 
 
 
 

Skuldsättningsgrad 
 

Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Unde

r 
31 1,0523 ,78664 -,22 3,16 ,5700 

  

LN_Innan 31 1,4210 ,73677 ,01 3,62 ,9600   

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Under ,9800 1,5900 

LN_Innan 1,2900 1,7400 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Innan - LN_Under Negative Ranks 10a 7,30 73,00 

Positive Ranks 20b 19,60 392,00 

Ties 1c   

Total 31   
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a. LN_Innan < LN_Under 

b. LN_Innan > LN_Under 

c. LN_Innan = LN_Under 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Innan - 

LN_Under 

Z -3,281b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,001 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Efter 31 1,0381 ,73316 -,47 2,26 ,5200   

LN_Unde

r 
31 1,0523 ,78664 -,22 3,16 ,5700 

  

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Efter 1,2000 1,5900 

LN_Under ,9800 1,5900 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Under - LN_Efter Negative Ranks 13a 18,50 240,50 

Positive Ranks 18b 14,19 255,50 

Ties 0c   

Total 31   
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a. LN_Under < LN_Efter 

b. LN_Under > LN_Efter 

c. LN_Under = LN_Efter 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Under - 

LN_Efter 

Z -,147b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,883 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 

 
Descriptive Statistics 

 N Mean 

Std. 

Deviation Minimum 

Maximu

m 

Percenti

les 

  

25th   

LN_Efter 31 1,0381 ,73316 -,47 2,26 ,5200   

LN_Inna

n 
31 1,4210 ,73677 ,01 3,62 ,9600 

  

 

Descriptive Statistics 

 
Percentiles 

50th (Median) 75th 

LN_Efter 1,2000 1,5900 

LN_Innan 1,2900 1,7400 

 

 
Ranks 

 N Mean Rank Sum of Ranks 

LN_Innan - LN_Efter Negative Ranks 9a 13,56 122,00 

Positive Ranks 22b 17,00 374,00 

Ties 0c   

Total 31   
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a. LN_Innan < LN_Efter 

b. LN_Innan > LN_Efter 

c. LN_Innan = LN_Efter 

 

 
Test Statisticsa 

 
LN_Innan - 

LN_Efter 

Z -2,469b 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 
 

a. Wilcoxon Signed Ranks Test 

b. Based on negative ranks. 

 
 

 

 


