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Sammanfattning 
  

Uppsatsens titel: Kapitalstrukturens avgörande faktorer - En studie om de faktorer som 

påverkar valet av kapitalstruktur i svenska bolag.   

 

Datum: 19-01-17 

  

Kurs: Kandidatuppsats 15 hp 

  

Handledare: Ogi Chun  

  

Nyckelord: Kapitalstruktur, Skuldsättningsgrad, Hävstångseffekt, Pecking Order Teori, 

Trade-Off Teori. 

  

Syfte: Uppsatsens syfte är att utifrån relevanta teorier förklara hur variablerna lönsamhet, 

branschtillhörighet, tillväxt, unikhet och tillgångsstruktur påverkar svenska bolags 

kapitalstruktur. 

  

Metod: En kvantitativ metod med deduktiv ansats har använts för att möjliggöra denna 

studie. Multipel regressionsanalys har tillämpats för att statistiskt kunna identifiera samband 

mellan olika variabler.  
  

Slutsats: Resultatet stämmer nästan genomgående med teoriernas antaganden. Sambandet 

mellan tillväxt, lönsamhet, unikhet mot skuldsättningen är negativt. Det visade sig dessutom 

att det finns ett positivt samband mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad, vilket 

stämmer med vad teorierna hävdar.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 
Abstract 
  
The essay’s title: The factors determining capital structure - A thesis on factors that 

determine capital structure in swedish firms.  

 

Datum: 19-01-17 

  

Course: Bachelor thesis in Finance (15 ECTS) 

  

Advisor: Ogi Chun 

  

Keywords: Capital structure, Leverage ratio, leverage effect, Pecking Order Theory, 

Trade-Off Theory. 

 

Purpose: The thesis purpose is to, with regards to relevant theories, explain how the 

variables industry affiliation, growth, uniqueness and tangiability affect modern, swedish 

firms capital structure.  

 

Method: A quantitative method along with a deductive approach has been used to make 

this study. Multiple regression analysis has been applied in order to identify statistical 

relationships between various variables. 

 

Conclusion: The empirical results can only to a certain degree confirm what the theories 

are claiming. The statistical relationship the growth, profitability, uniqueness in a firm has 

with leverage is negative. Moreover, tangibility turned out to have a positive relationship to 

leverage, which coincides with said theories. 
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1. Inledning 

Under detta avsnitt presenteras historisk bakgrund samt bakgrund på hur det aktuella läget 

inom forskningsområdet är, följt av en motiverad problemdiskussion. Studiens syfte, 

frågeställning och avgränsningar kommer också att synas här. 

 

1.1 Problembakgrund: 
Ett flertal forskare och ekonomiska teoretiker har försökt förklara variationen i skuldsättning 

hos olika företag. Teorierna föreslår att företag väljer kapitalstruktur utifrån attribut som 

bestämmer de olika kostnader och fördelar som är förknippade med finansiering via skulder, 

respektive eget kapital (Titman & Wessels, 1988). 

 

Det är viktigt för företag att ha en strategi för hur en passande kapitalstruktur för just deras 

behov ska se ut. Eftersom det kostar pengar att låna är det nödvändigt för företagen att vara 

försiktiga i sina upplåningsaktiviteter för att undvika att åta sig onödiga risker och 

möjligheten till ekonomisk nöd eller till och med konkurs (Hillier, Ross, Westerfield, Jaffe & 

Jordan, 2011). 

 

Någon som förklarar detta förhållande på ett pedagogiskt sätt är Professor Merton Miller. 

Miller brukar dra en kort berättelse om basebollspelaren Yogi Berra. Efter en match skulle 

Berra beställa pizza. Bagaren undrade hur han ville ha den skuren i fyra bitar. Berra svarar 

bagaren med att han ville ha denna pizza skuren i åtta bitar istället, då han var väldigt 

hungrig. Poängen med det här är att Berra inte får en större mängd pizza för att han skär upp 

den i flera bitar. Då liknar professor Miller pizzan vid ett bolags kapitalstruktur. Oavsett hur 

ledningen väljer att dela upp det existerande kapitalet och den existerande skulden, förblir det 

totala företagsvärdet detsamma (Becker, 2014). Något som inte tas upp i den här anekdoten är 

varför man väljer att dela upp den metaforiska pizzan i olika stora bitar, alltså i realistiska 

termer, på vilken grund bolag väljer att bygga upp kapitalstrukturen på ett visst sätt. 

 

I Modigliani och Millers banbrytande studie: The Cost of Capital, Corporation Finance and 

the Theory of Investment (1958) presenteras en av de viktigaste aspekterna i 

finansieringsämnet-att företagsvärdet förblir detsamma oavsett om och hur pass skuldsatt det 

är eller inte är. 

Med andra ord, syftar det till att kapitalstrukturen inte har någon betydelse när det kommer 

till företagets värde. Det som påverkar värdet är företagets tillgångar och framtida 

kassaflöden (Hillier et. al, 2013). Forskarna har också kommit till att avkastningen på eget 

kapital ökar med skuldsättningen och risken ökar för företaget samtidigt. Modigliani och 

Miller kommer hädanefter, omväxlande refereras till som förkortningen MM. 

Forskare från hela världen har sedan dess byggt på MMs idéer där de, bland annat undersökt 

vilka faktorer olika företag prioriterar samt varför de avgör hur de ska finansiera sig. Det har 

konstaterats att kapitalstrukturen många gånger är helt unikt konstruerad från bolag till bolag. 

Att skuldsättningsgraden skiljer sig så mycket mellan bolagen har visat sig bero på en rad 

olika faktorer såsom företagsstorlek, branschtillhörighet, tillväxt, institutionella skillnader, 

och många fler (Titman och Wessels, 1988; Michaels et al. 1999).  
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1.2 Problemdiskussion 
MM’s initiala idéer antar en perfekt kapitalmarknad där inga skattekostnader eller 

konkurskostnader existerar. Dessutom antar MMs teori att alla företagets intressenter har 

tillgång till samma information och har samma intressen, vilket en del forskare har ifrågasatt 

(Huang & Song, 2006). 

Efter olika forskningsarbeten har det visat sig att skuldsättningsgraden i stor utsträckning 

varierar utifrån de unika förutsättningarna som finns i länderna som undersökts. Denna 

forskning främst bedrivits på större bolag och på en bredare, internationell skala.  

Bland dem, Michaelas, Chittenden och Poutziouris (1999) samt Huang och Song (2006) har i 

respektive studier konstaterat fler faktorer som är av minst lika stor vikt vid valet av finansiell 

struktur som den bransch bolaget är verksamt i. Det kan röra sig om faktorerna tillväxt, 

lönsamhet och skatt för bolag av alla storlekar.  

Ett känt exempel på forskning som spunnit vidare på MM idéer är Raghuram G. Rajan och 

Luigi Zingales i en omfattande studie från år 1995 där de undersöker hur europeiska firmors 

kapitalstruktur ser ut och om de bestämmande faktorerna vid valet av finansiell struktur 

skiljer sig från de amerikanska firmorna. De konstaterade att den finansiella strukturen skiljde 

sig lite mellan de undersökta kontinenterna samt interkontinentalt. Dock medger de att de 

teoretiska grunderna för observationerna inte ännu kan fastställas (ibid, s.1458). 

En substantiell faktor som verkar vara återkommande är att skillnader i kapitalstruktur i stor 

utsträckning också avgörs av branschtillhörighet.  

Myers (1984) föreslår att eftersom tillgångstyper och krav på externa medel varierar beroende 

på branschtillhörighet, är också varierande genomsnittliga skuldkvoter att förvänta från en 

bransch till en annan. Harris och Raviv (1991) påminner om att de företag som bedriver 

verksamhet inom en bransch är mer likartade än de inom olika branscher. De går vidare med 

att säga att branscher tenderar att behålla sin relativa hävstångsrankning över tid.  

 

Unikheten är en annan intressant faktor. Den påminner om branschtillhörighet men det som 

särskiljer unikheten från den innannämnda faktorn är att den fokuserar mer på det unika 

företagets interna kostnader. Branschtillhörighet som faktor inräknar istället oftast alla bolag i 

branschen och innefattar en del externa marknadseffekter. Kunder och leverantörer av företag 

som producerar unika eller specialiserade produkter ser förmodligen högre kostnader vid 

eventuell likvidation av vissa tillgångar. Deras anställda och leverantörer har oftast mer 

arbetsspecifika färdigheter och deras kunder kan finna det svårt att hitta service på andra håll 

för dessa unika produkter. Av dessa skäl förväntas unika egenskaper ha en negativ relation 

till skuldkvoterna, anser forskarna Titman och Wessels (1988). Men, Lööf (2003) har 

tillämpat idén om unikhet på data insamlad i Sverige, på liknande sätt som de gjort i den 

innanämnda studien, Lööf fann att hur bolag definierar unikhet skiljer sig i Sverige och andra 

länderna. Exempelvis medan variabeln för brittiska och amerikanska företag är definierad 

som förhållandet mellan forskning och utveckling till försäljning, är denna variabel för 

Sverige helt enkelt lönenivån, vilket betyder att det kan finnas en annan dynamik i hur skuld 

och unikhet korrelerar med varandra i svenska företag. 

Varierande resultat om hur dessa faktorer påverkar hävstångseffekten i ett företag har också 

observerats. De flesta teoretiska studier hävdar att tillväxtmöjligheter är negativt relaterade 

till hävstången. Däremot, hävdar Myers (1997) att ett snabbt växande företag har större chans 

att gå med lönsamma investeringar och därmed gör fler av dessa än långsamt växande 

företag. Om snabbt växande företag behöver extra kapital för att fullfölja sådana alternativ i 
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framtiden, kan de då, med utestående skuld avstå från denna möjlighet. Detta eftersom en 

sådan investering effektivt överför rikedomen från aktieägare till skuldinnehavaren (ibid).    

När det kommer till företagets lönsamhet har de teorier som Myers använt inte bistått med 

konsekventa förutsättningar för förhållandet mellan just den faktorn och hävstångseffekt 

(Huang & Song, 2006). Skattebaserade modeller insinuerar att lönsamma företag bör vara 

mer belånade eftersom de har en större beskattningsbar inkomst. Däremot, säger Pecking 

order teorin att företagen använder bevarad vinst och eget kapital om det är nödigt vid 

investeringar. I ett sådant fall innebär lönsamhet lägre skulder (ibid). 

Vidare, har dessa och många fler forskare undersökt sambandet mellan tillgångsstruktur och 

skuldsättning och har kommit till olika resultat. Michaelas et al., (1999), Rajan och Zingales 

(1995), Ghosh, Cai och Li(2000) och många andra hävdar i sin studier att det bland stora och 

små bolag går att se ett positivt samband med skuldsättningsgrad. Bevan och Danbolt (2002) 

anser att det finns ett positivt samband mellan tillgångsstruktur och långsiktiga lån, och 

att företag använder långsiktiga skulder när de investerar i anläggningstillgångar medan de 

använder kortfristiga skulder för att finansiera omsättningstillgångar. Antoniou, Guney och 

Paduyal har i deras studie från 2008 visat att tillgångarnas struktur har en positiv, signifikant 

korrelation med kapitalstrukturen. De såg också att det utgör en mindre risk för kreditgivare 

att låna ut pengar till företag med mer materiella tillgångar, därför kan också sådana företag 

ta billiga lån. 

En annan infallsvinkel är den från Chittenden, Hall och Hutchinson (1996) som i sin 

forskning konstaterade att tillgångstrukturen kan ha ett negativt samband med kortsiktiga 

skulder och ett positiv samband med långsiktiga skulder. 

Att studera stora, svenska företag och deras val av kapitalstruktur är mer intressant än bolag 

av övriga storlekar då dessa tenderar att använda betydligt mer långfristiga skulder än mindre 

företag. Större, mer lönsamma företag har också relativt mindre skuld i förhållande till 

marknadsvärdet på eget kapital. Stora företag tenderar att vara mer diversifierade och mindre 

benägna att gå i konkurs och bör bli mer högt utnyttjade. Det är billigare för de stora bolagen 

att utfärda nytt eget kapital, samt något mindre att utfärda långfristig skuld. Att låna på sikt 

stärker dessa, stora företag mot temporära ekonomiska nedgångar (Titman & Wessels, 1988; 

Rajan & Zingales, 1995). 

Enligt Rajan och Zingales (1995) är större företag bättre diversifierade och har lägre 

sannolikhet att vara i ekonomisk nöd. Lägre förväntade konkurskostnader gör det möjligt för 

dem att medvetet öka sin hävstångseffekt. 

Vidare går det att konstatera att de polariserade resultaten från dessa studier dessutom är 

äldre, vissa över 10 år gamla och dessutom internationella. Under dessa år har naturligtvis 

mycket skett inom svensk företagsverksamhet. 

Under perioden 2006 till och med 2014, tillkom många företag i olika branscher i Sverige. 

Parallellt, fick en stor andel bolag lägga ned sin verksamhet av olika skäl. Bland dessa skäl 

var friktion vid företagsfusion, organisationsformer, ledarskaps- och kompetensproblem och 

finansiella problem som främst underkapitalisering. Underkapitalisering innebär i detta 

sammanhang att att företagets intäkter knappt täcker dess utgifter. Detta enligt tidigare 

forskning på den svenska marknaden. Det här ledde till att företagens försäljning och 

efterfrågan på företagets produkter och tjänster minskade. Så småningom försvann även ännu 

flera bolag från marknaden (Nypelius, 2013).  
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Bolag och branscher som en gång haft en stark position kan nu ha tappat sin plats i 

marknaden eller försvunnit helt. Fallet kan också vara det motsatta där ‘underdogs’ nu blivit 

ledande inom svenskt näringsliv (ibid, 2013). Det råder numera andra trender och ett annat 

samhällsklimat än för exempelvis 10 år sedan. Det här tyder på att en liknande, nutida 

forskning på faktorerna lönsamhet, unikhet, tillväxt, branschtillhörighet och tillgångsstruktur 

skulle ge helt andra resultat. Därav vore det också av intresse att undersöka stora bolag då de 

existerande teorierna är baserade på just dessa, och det är intressant att testa om dessa 

fortfarande är tillämpliga, många år senare. Därmed bidrar denna studie till en ny kunskap 

och en grund för framtida forskning inom ämnet kapitalstruktur i Sverige. 

 

 1.3 Frågeformuleringen : 
Vilka samband finns mellan ett stort svenskt företags lönsamhet, branchtillhörighet, unikhet, 

tillväxt, tillgångsstruktur och företagets skuldsättningsgrad, och vad beror dessa på?  

 

1.4 Syfte: 
Uppsatsens syfte är att utifrån relevanta teorier förklara hur variablerna lönsamhet, 

branschtillhörighet, tillväxt, unikhet och tillgångsstruktur påverkar svenska bolags 

kapitalstruktur. 

 

1.5 Avgränsning: 
För uppfylla uppsatsens syfte kommer data från perioden mellan år 2015-2017 samlas in.  

Finansiella institutioner har exkluderats ur undersökningen på grund av annorlunda regler när 

det gäller lån och skulder. 
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 2. Teorier och Teoretisk Referensram: 

De viktigaste teorierna och tidigare studier som berör ämnet kapitalstruktur och som valts ut 

för analysera resultaten av undersökningen kommer att beskrivas här. Även teoretiska 

modeller kommer att presenteras här. 

2.1 Teorier  
 2.1.1 Modigliani och Miller: 
MMs teori (1958)  är grunden för de andra studier som kom efteråt inom kapitalstruktur och 

påverkan av skuldsättningsgrad på företagets värde. Teorin presenterar två propositioner. Den 

första propositionen innefattar vad som ofta kallas för irrelevansteorin. Det innebär att 

företagets totala värde alltid är summan företagets skulder och kapital. För att detta ska vara 

sant antar teorin att bolagen befinner sig i en perfekt kapitalmarknad där skatter och 

transaktionskostnader inte beaktas. (om privatpersoner och företagen lånar till samma ränta), 

då företagsvärdet är detsamma oavsett kapitalstruktur.  

 

Proposition två ’utan skatt’ antar att det finns en positiv förhållande mellan avkastningskrav 

på kapitalet och bolagets hävstång och att risken ökar när skuldsättningsgrad ökar.   

Detta demonstreras i följande samband: 

 

𝑅s= 𝑅o+ 𝐵 /𝑆  × (𝑅o−𝑅b)              

𝑅s =  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑒ä𝑔𝑎𝑟𝑛𝑎𝑠  𝑎𝑣𝑘𝑎𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑟𝑎𝑣 

𝑅 o =  𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑  𝑓ö𝑟 𝑒𝑡𝑡 𝑜𝑏𝑒𝑙å𝑛𝑎𝑡  𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 

𝑅 b =  𝑅ä𝑛𝑡𝑎  𝑝å 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝐵 = 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

𝑆 = 𝐸𝑔𝑒𝑡  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 
 

MM utvecklade också proposition ett och två med avseende till företagsskatter. Proposition 

ett med skatter presenterades även skatteskölden. Propositionen baserades på en perfekt 

kapitalmarknad, som kan påverka företaget marknadsvärde och belöningar, då skatter tas i 

beaktning. För högt belånade företag uppstår en skattesköld för lånat kapital då skatten 

minskas. 

Relationen mellan företags värde, skulder och skatter ser ut som: Vl=Vu+Btc , då företagets 

värdet är högre med skatt.  

  

Vu = 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑜𝑏𝑒𝑙å𝑛𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 

Vl = 𝐹ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔𝑠𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑓ö𝑟 𝑏𝑒𝑙å𝑛𝑎  ö𝑟𝑒𝑡𝑎𝑔 

B= 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 

tc = 𝑆𝑘𝑎𝑡𝑡 

Btc = PV till skattesköld 
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Bild 1 kapitalstruktur,Källa:life4r.blogspot.com 

 

2.1.2 Pecking Order Theory 
Pecking Order Theory, som vi också kommer att referera till som POT formulerades av 

Myers och Majluf (1984) där de hävdar att skuldsättning är ett mindre attraktivt sätt att 

finansiera ett bolag. Teorin antar att finansieringskostnaden ökar med asymmetrisk 

information. Finansiering kan komma från tre kategorier av källor, internt existerande kapital, 

skuld och  kapital via nyemission. Företagen prioriterar i första hand intern finansiering, i 

andra hand skuldsättning genom lån och i sista hand, öka kapitalet med externa inskjutna 

medel. Denna teori hävdar att företagen följer denna hierarkiska ordning vid valet av 

finansieringskällor och föredrar intern finansiering när det finns tillgängligt och skulden 

föredras framför eget kapital om det krävs extern finansiering. Således kan företaget 

skuldsättas som de själva väljer, fungera som en signal om sitt behov av extern finansiering 

(ibid). 

Pecking order theory börjar med asymmetrisk information, vilket innebär att chefer vet mer 

om företagets framtidsutsikter, risker och värde än utomstående investerare. Asymmetrisk 

information påverkar motiven till valet mellan intern och extern finansiering och mellan 

skulden eller eget kapital. Asymmetrisk information gynnar frågan om skuld över eget 

kapital, eftersom skulden anger styrelsens förtroende för att en investering är lönsam och att 

nuvarande aktiekurs är undervärderad. Om aktiekursen övervärderas, skulle istället 

emissionen av eget kapital gynnas. Frågan om eget kapital skulle signalera brist på förtroende 

i styrelsen och att de anser att aktiekursen är övervärderad. En emission av nytt kapital skulle 

därför leda till en värdeminskning av aktiekursen. Det finns dock undantag i vissa branscher 

till exempel IT-branschen där emissionen av eget kapital kan vara att föredra på grund av den 

höga kostnaden för skulder för deras tillgångar som i huvudsak är immateriella. Det därför 

inte heller en självklarhet vad som är att anse som en ‘optimal kapitalstruktur’ enligt POT 

(Myers, 1984). 

  

 
2.1.3 Trade-Off Theory 
Denna teori antar enligt Myers (1984) att ett företag väljer hur pass hög skuld relativt till hur 

mycket eget kapital som ska användas genom att balansera konkurskostnader mot 

skattefördelar, med syftet till att hitta en optimal nivå av skuldsättning. Denna teori ses ofta 

som en konkurrerande teori till pecking order teorin. Vi kommer omväxlande att referera till 

teorin som TOT.  
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Teorin poängterar faktumet att det är vanligt att företag delvis belånar sig för att, till viss del 

kunna finansiera sig med skuld, respektive eget kapital. En av fördelarna med att finansiera 

med skuld, är den positiva effekten av skatteskölden som ökar med ökad belåning. Storleken 

på lånet har gränser som företaget måste ta hänsyn till. För att företaget effektivt ska kunna 

att investera med lån behöver de ha en optimala skattesköld, som är högre än eventuella 

framtida konkurskostnader. Annars tappar företaget så  i värde småningom, känsligheten för 

räntekostnader stiger och det leder bolaget in i likviditetsproblem.     

Myers (ibid) anser att ökad belåning leder till olika ökade finansiella kostnader som kan 

minska företagets värde. När kostnaderna ökar, stiger även kapitalkostnaden. Behovet för en 

mer optimal kapitalstruktur blir då ett krav för att sätta gränser för ytterligare kostnader från 

skatteskölden, eftersom avdragsgilla räntor eliminerar skatt. 

Den empiriska relevansen av trade-off-teorin är av många ifrågasatt. Miller misstänkte att om 

trade-off-teorin var sann, skulle företagen ha mycket högre skuldnivåer än vi observerar i 

verkligheten. Trots en sådan kritik är trade-off-teorin den teori som används mest för att 

analysera företagens kapitalstruktur då den anses vara mer tillämpbar i verkligheten (Miller 

1977; Myers 1985). 

  

                                                                  Bild 2: Trade-off Theory. Källa: Ebrary.net 

 2.2 Teoretisk referensram 
2.2.1 Kapitalstruktur- och Hävstångsbegrepp 
Denna ekonomiska term definieras som strategin bolagen väljer att tillämpa för att kunna 

finansiera sin verksamhet och skapa lönsamhet. Strategin innefattar olika grader av 

skuldsättning i bolaget. Bolagen har två olika kategorier av kapital som kan användas vid 

investeringar, dessa är internt och externt kapital. Internt kapital är bolagens egna kapital och 

inkluderar även föregående års vinster. Externt kapital är lån eller annat kapital som kommer 

från källor utanför bolaget. Bolagen behöver oftast belåna sig så småningom, därefter 

behöver bolagen återbetala lånet med ränta, regelbundet till långivaren som kan vara en bank 

eller kapitalmarknaden (Byström, 2007)  

Kapitalstruktur =Skuldsättningsgrad = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Företaget har olika skäl till användningen av främmande kapital för att finansiera sina 

investeringar. Företag som har hög tillväxt, har vanligen tillslut punkt där tillväxten börjar 
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minskas. På grund av detta upplever företaget brister i kapitalförsörjningen. För att lösa detta 

problem försöker företaget fokusera mer på tillväxt och då blir det nödvändigt att ta in kapital 

utifrån, på så sätt kan avkastning på eget kapital beskrivas som en hävstång. Att använda sig 

av hävstångsformeln innebär en risk för bolaget. Företaget behöver betala för fördelarna som 

hävstången ger upphov till i form av rörelserisk. Detta eftersom företagets totalrisk kommer 

att inkludera finansiell risk och rörelserisk (Carlsson, 2004, s. 128 - 131)  

 
2.2.2 Tidigare studier 

Nationell studie om kapitalstruktur 
I studien Capital Structure Determinants An Empirical Study of Swedish Companies av Han-

Suck Song (2005) analyseras förklaringen av några av de teorier som föreslagits i litteraturen 

för att förklara variationer i kapitalstrukturen i företagen. Forskaren studerar svenska företag 

och determinanter av finansiell strategi med programmet paneldata sats från 1992 till 2000 

som omfattar cirka 6000 företag. Det visade sig att svenska företag i genomsnitt har mycket 

hög skuldsättningsgrad. Dessutom, utgör den kortfristiga skulden en betydande del av 

svenska företagets totala skuld. Forskarens analys av hävstångens determinanter baserad på 

total skuld visade att den totala skulden kan maskera betydande skillnader i determinanterna 

för långa och kortfristiga skuldsätt. Forskaren gick vidare med att studera avgöranden av de 

totala skuldkvoterna samt determinanter för kort- och långsiktiga skuldkvoter. Resultaten 

tyder på att de flesta av de avgörande faktorerna som tidigare föreslagits kapitalstruktur 

bekräftar att teorierna var relevanta för svenska företag när studien gjordes. Men de finner 

också betydande skillnader i determinanternas samband till för långsiktiga respektive, 

kortsiktiga skulder. Resultatet visar att unikhet och tillväxt inte är relaterade till någon av 

dessa två typer av skuld. Song fann att tillgångsstruktur är positivt relaterad till långsiktig 

skuld men negativt relaterad till kortfristig skuld, medan lönsamhet är negativt relaterad till 

bägge typer. 

Internationella studier om kapitalstruktur 
Forskarna Huang och Song studerar kapitalstrukturen i Kina i artikeln The determinants of 

capital structure: Evidence from China (2006). I Kina verkar företagen i en så kallad 

command economy, som innebär att staten äger företag och banker. Forskarna kom fram till 

att skuldsättningsgrad i kinesiska bolagen fungerar exakt som i andra länder, det vill säga, att 

skuldsättningen har negativ samband med lönsamhet, tillväxt och positiv samband med 

storleken och företagets starka ägare påverkar inte på denna relation. Skillnaden är att de 

hade mindre långsiktiga skulder än andra länder. 

Undersökningen gjordes på 1200 kinesiska börsnoterade bolag under perioden 1994 till 2003. 

I ytterligare en, amerikansk studie Capital Structure Across Industries av Talberg M., Winge 

C., Frydenberg S. och Westgaard S (2008) syftade forskarna att studera kapitalstrukturen i 

olika branscher för noterade bolag med säte i USA. Syftet med denna artikel är att studera 

kapitalstrukturen i olika branscher för noterade bolag med säte i USA. Författarna 

hypotetiserar kring om huruvida det finns anmärkningsvärda skillnader i kapitalstruktur 

beroende på vilken bransch företagen är verksamma i. Forskarna anser att känslighet för 

skuldbelastning är en viktig aspekt som därför inkluderats som en variabel i studien. De 

ämnade att se hur denna variabel skiljer sig mellan de fem olika sektorerna som studeras. 

Nästan varje signifikant koefficient som visade sig i regressioner författarna hade ställt upp, 

överensstämmer med MMs kapitalstrukturteori samt delar av annan forskning om 

kapitalstruktur. Resultaten visade att skuldkvoten var negativt relaterad till lönsamhet, tillväxt 
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och ålder, medan tillgångsstruktur och företagsstorlek är positivt relaterade. Skuldkvoten för 

de 50 största företagen i urvalet är emellertid negativt relaterad till företagets storlek. 

Författarna poängterar att närmare undersökning av sektoriell expansion, andra marknader, 

marknadsjämförelser eller införandet av andra variabler, saknas. 

  
  
Kaur och Rao (2009) i studien Determinants of Capital Structure: Experience of Indian 

Cotton Textile Industry hade två målsättningar i deras studie, den första var att identifiera 

viktiga determinanter för kapitalstrukturen, det andra att testa för tillämpligheten av 

avvägning och POT baserat på provdata som dras från den indiska bomulls- och 

textilindustrin för en femårsperiod. Multipel regressionsanalys och stegvis regressionsanalys 

har utförts med total skuldsättningsgrad som den beroende variabeln. Lönsamhet, 

tillväxtmöjligheter, likviditet och affärsrisk visade sig vara de viktigaste determinanterna, 

följt av skatteskuld utan skatt och unikhet. Endast fast storlek och tillgångsstruktur, två av de 

åtta förklaringsvariablerna i studien, visade sig inte vara signifikanta. 

 

 3. Metod 

Hur detta arbete genomförts och den verklighetsuppfattning som detta arbete bygger på 

kommer att redogöras för i nedanstående avsnitt. Metodvalet och forskningsansatsen som 

funnits lämplig för denna typ av datahantering har argumenteras för av flera forskare. Detta 

avsnitt avslutas med en vägd diskussion kring validitet och reliabilitet kring forsknings 

urvalet. En del begrepp, modeller och formler som är väsentliga för att kunna beskriva samt 

demonstrera vissa data kommer också att beskrivas här. 

3.1 Metodval: 
Den forskningsmetod som använts för denna uppsats är kvantitativ med deduktiv ansats. Vi 

har framförallt bedrivit dokumentär forskning (Denscombe, 2014) och majoriteten av de 

insamlade data är numeriska. För att sammanställa och analysera den här typen av data är en 

kvantitativ metod lämpligast (Eliasson, 2018). Därmed valdes denna metod. 

Bryman och Bell (2010) också har definierat kvantitativa insamlingsmetod som är bäst 

lämpad vid bearbetning av numeriska data då syftet är att hitta relation mellan teori och 

forskning och kallas deduktivt forskningsslag, då  statistiska data samlas in och analyseras. 

Deduktion är i samma bok definierad som  “en logisk analys av vad den allmänna teorin 

säger om en specifik händelse” (Arbnor & Bjerke, 1994), då testar vi teorin med empirin och 

kan logiskt analysera vad teorin säger. 

Vidare, anser även Jacobsen (2006) att den traditionella undersökningsmetoden för forskning 

som rör kapitalstruktur, är den kvantitativa metoden eftersom syftet att test ett fenomen 

oftast. 
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3.2 Tillvägagångssätt 
Den initiala uppgiften i varje uppsats är att etablera ett problem, varvid arbetet för denna 

uppsats började. Efter det att problemet hade fastställts identifierades population och 

stickprov. Det stickprov som valts ut består av individer, som i den här uppsatsens fall är 

företag, som besitter egenskaper som är aktuella för uppsatsens syfte och lämpar sig bäst för 

att besvara uppsatsens problem. När stickprovet var etablerat gjordes en grundlig genomgång 

av samtliga företags, egenpublicerade årsredovisningar. De data som var intressanta 

sorterades, samlades in och kategoriserades med hjälp av kalkyleringprogrammet Excel. 

Därefter tillämpades olika formler för de nyckeltal studien ämnat att undersöka, på rådatan. 

När rådatan hade bearbetats var det dags att undersöka dem statistiskt. Multi-regressionstest 

har använts i studien för att förklara sambandet mellan olika variabler och förstå påverkan av 

de variablerna på kapitalstrukturen. Korrelationskoefficienten R är den indikation i testen och 

visar hur sambandet ser ut mellan oberoende och beroende variabler   

Stor mängd av data kommer att hämtas av årsredovisningar, och det kommer att kategoriseras 

för att kunna testa fenomen utifrån olika stora cap inom en branscher. 

3.3 Urval: 
Ur populationen som är alla Sveriges stora bolag valdes stickprovet för denna undersökning 

ut. Stora bolag i denna uppsats definieras som bolag med fler än 50 anställda i medeltal och 

över 80 miljoner kronor i nettoomsättning under de två senaste räkenskapsåren. Bolagen har 

ur en lista på Sveriges 500 största bolag som publiceras årligen av Veckans Affärer i 

samarbete med informationstjänstebolaget, Invest in relations (Veckans affärer, 2017) valts 

ut. Listan är sorterad utefter omsättning där de bolaget som omsatte mest det året är rankade 

som nummer ett, dock har individerna, alltså bolagen valts ut oberoende av alla dess andra 

egenskaper. Detta var alltså en form av bekvämlighetsurval (Bryman & Bell, 2011, s.204-

205). 

Stora bolag valdes för att vi ansåg att de var lämpligast för att kunna uppfylla uppsatsens 

syfte. Uppdaterad och korrekt information om Sveriges stora bolag är mer tillgängligt än 

resterande, vilket är av vikt om man vill nå en ett korrekt resultat och en sann slutsats. 

Datan som observerats har samlats in från årsredovisningar mellan åren 2015 och 2017.  

 

  



 

11 

 

3.4 Val av variabler: 

3.4.1 Beroende variabel 
Den beroende variabeln som använts i mätningen är skulden eller skuldsättningsgrad. 

Variabeln används som ett mått för relationen mellan totala skulder och totala egna kapitalet 

enligt MM. Detta har beräknats genom att sätta skulderna i relation till eget kapital. 

Skuldsättningsgrad =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

3.5 Oberoende variabler: 
 3.5.1 Tillväxt 
Tillväxtfas, som innebär företag som är tidigt i livscykeln och är associerade med högre risk 

och dyra lånefinansiering. Därför blir oftast skuldsättningsgraden lägre än i de företag som är 

senare i fasen. I TOT, riskaspekter inverkar på kapitalstrukturen där högre risk genereras för 

att lån bli dyrare och skapar lägre optimal skuldsättningsgrad. 

Företaget i tillväxtfasen har högre försäljningstillväxt än företaget som är i mognadsfasen, 

och är mindre beroende av lån och har lägre skuldsättningsgrad än de i mognadsfasen. 

 

Tillväxt=
𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑔ä𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒 å𝑟

𝐹ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟 𝑓ö𝑟𝑒𝑔å𝑒𝑛𝑑𝑒 å𝑟
–  1.  

 

Tillväxtfas, som innebär företag som är tidigt i livscykeln och är associerade med högre risk 

och dyra lånefinansiering. Därför blir oftast skuldsättningsgraden lägre än i de företag som är 

senare i fasen. I TOT, riskaspekter inverkar på kapitalstrukturen där högre risk genereras för 

att lån bli dyrare och skapar lägre optimal skuldsättningsgrad. 

Företaget i tillväxtfasen har högre försäljningstillväxt än företaget som är i mognadsfasen, 

och är mindre beroende av lån och har lägre skuldsättningsgrad än de i mognadsfasen. 

  

3.5.2 Lönsamhet 
Det finns ett antal sätt att beräkna lönsamhet på men Huang och Songs (2006) version har 

använts i detta arbete. De beskriver lönsamheten som en produkt av resultatet relativt 

företagets totala tillgångar. Titman och Wessels (1988) anser att lönsamheten kan räknas ut 

på två sätt, antingen som en kvot av rörelseresultat och tillgångar eller en kvot av 

rörelseresultat och omsättning. Rörelseresultatet kan refereras till som resultat före skatt och 

ränta eller earnings before interest and tax, EBIT. I undersökningen använder vi denna 

ekvation för att räkna ut lönsamheten: 

Lönsamhet= 
𝑅ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 (𝐸𝐵𝐼𝑇) 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Teorierna förklarar sambandet mellan tillväxt och skuldsättningsgrad på olika sätt där POT 

teorin hävdar att sambandet är negativt medan TOT visar motsatsen till detta .   
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3.5.3 Tillgångsstruktur  
Teorierna visar att anläggningstillgångar ger företagen säkerhet och möjligheten till 

långsiktiga lån, och kan omvandlas till likvida medel. Tillgångsstrukturen beräknas genom att 

ta fasta, materiella tillgångar genom totala tillgångar enligt Rajan och Zingales (1995) 

Tillgångs struktur = 
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

Det finns enligt dem ett positivt samband mellan tillgångsstruktur och kapitalstruktur, ju 

större del materiella tillgångar i företags balansräkning desto mer tillhandahållna lån av 

långivare och det leder till högre hävstångseffekt. 

 

3.5.4 Företagets unikhet 
Unikheten är ett nyckeltal som beskriver förhållandet företagets unika kostnadsposter har till 

omsättningen. Detta tal kan jämföras med andra företag i samma bransch. Per definition är 

följande kostnadsposter att ses som unika för företaget: personalkostnader och kostnader för 

maskiner eller anläggningar. En hög grad unikhet kan innebära en risk för företagets 

långivare då det kan leda till förhöjda konkurskostnader. Forskarna Titman och Wessels 

(1988) har i sitt arbete visat hur företagets val av kostnader kan drabbas deras kunder, 

leverantör och det kan påverka starkt på kapitalstrukturen. 

företags unikhet  = 
𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑓ö𝑟𝑠ä𝑙𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑓𝑜𝑟𝑠𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑣𝑒𝑐𝑘𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟) 

𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

Företagen som tillverkar produkter med substitut har ganska höga reklamkostnader, men 

kostnaderna kan skilja sig mycket mellan olika företag, några företag använder sig mycket av 

reklam och utveckling och några gör inte det och har därför inte sådana kostnader. 

 

3.5.5 Branschtillhörighet 
Harris och Raviv (1991) anser att företagen inom samma industri kan vara lika när det gäller 

hävstångsnivån av kapitalstruktur (effekten av en hög skuldsättningsgrad), till exempel har 

branscher som läkemedel, livsmedel och elektronik, i regel låg hävstång medan papper, textil, 

flyg- och stål har hög hävstångseffekt.  

Tabellen nedan sammanfattar hur förhållandet mellan skuldsättningsgrad och andra variabler 

ser ut enligt teoretiska förutsättningar samt tidigare studiers resultat:  
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Oberoende  variabel 

                  Teoretiska och 
empiriska Resultat 
Teoriers förutsägning  

 
Empiriska studieresultat 

      

TILLVÄXT 
  

negativt samband med 
skuldsättningsgrad enligt TOT 

negativt enligt Hung & Song (2006) / positivt enligt Myers 
(1997)/ inget samband enligt senaste svensk studie Han- 

Song(2005) 

 
  

LÖNSAMHET 
  

positiv (TOT)/negativt(POT) 
samband med 
skuldsättningsgrad 

negativt enligt Hung & Song (2006) / positivt enligt 
skattebaserade modeller, och enligt senaste svensk studie Han- 

Song(2005) 

 
  

TILLGÅNG 
STRUKTUR 

  
positivt samband med 
skuldsättningsgrad enligt TOT 

negativt enligt Chittenden et al., (1996) 
/ positivt enligt Michael et al., (1999), 
 Rajan & Zingales (1995)/har olika samband 
 beror på slag skuld enligt senaste 
 svensk studie Han- Song(2005) 

UNIKHET     negativt samband med 
skuldsättningsgrad enligt TOT 
& POT 

negativt enligt Titman och Wessels (1988)//har olika samband 
beroende på vilket land företaget befinner sig i enligt Lööf 
(2003)/ inget samband enligt senaste svensk studie Han- 

Song(2005) 

    

Tabell 1. Potentiella determinanter av kapitalstruktur och  förväntad effekt på skuldsättningsgrad. 

3.6 Validitet och Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet beskrivs av Eliasson (2018, s. 14-16) som pålitligheten av det man 

mäter och att begreppet hänger samman med giltighet.  

Reliabilitet handlar om huruvida undersökningen skulle kunna upprepas av någon annan och 

ge liknande eller identiska resultat (ibid, s.14-16). Detta syns i uppsatsen då tillvägagångsätt 

och empirisk metod noggrant har förklarats, med transparens. Variablerna har testats på fler 

sätt än ett. Även statistiska modeller som tillämpats beskrevs och förklarades i detta syfte. 

Variablerna har testats på fler sätt än ett, vilket Eliasson (ibid, s.15) nämner som en viktig 

aspekt för ökad reliabilitet. Data som samlats kommer huvudsakligen från olika bolags 

årsredovisningar och kända studier. För de som önskar studera det här ämnet i framtiden är 

materialet lättillgänglig och kommer huvudsakligen från sekundära källor. Vetenskaplig fakta 

som beskrivits är opartisk och vi markerar tydligt när ett påstående är egen reflektion och när 

det är fakta. Dessa aspekter har hela tiden tagits hänsyn till under arbetets gång för att nå så 

hög reliabilitet som möjligt. Eftersom själva kapitalstrukturen i stor mån påverkas av vad som 

händer inom svenskt näringsliv, förändras hela tiden, så blir förmodlifgen inte resultaten 

exakt dom samma med årens gång. Vi bedömer dock att reliabiliteten i denna uppsats är hög 

då det säkerligen går att upprepa den med samma verktyg, teorier och resurser. 

Bryman och Bell (2011, s. 172-173) definierar validiteten som ett mått för hur mycket ett 

begrepp verkligen mäter det den är avsedd att mäta. För att öka validiteten i vår undersökning 

ville vi säkerställa att de teoretiska definitionerna skildrats på ett korrekt sätt. Något som 

kunde ha ökat denna studies validitet är en mer extensiv bearbetning och testning av 

indikatorerna (Eliasson, 2018, s.16-17) i huvudsak skuldsättningsgraden och omsättningen. 

Dessa två nyckeltal eller indikatorer kan beräknas på ett flertal olika sätt, vilket borde ha 

tagits större hänsyn till under arbetets gång. Annars, har alla andra termer och nyckeltal med 

mera ,bearbetats och förklarats med stöd av sedan länge beprövade teorier och 

välutarbetade,erkända forskningsarbete. Vi anser därför att uppsatsen fortfaranade är valid, 

men samtidigt att validiteten kunde definitivt ha stärkts på flera sätt.  
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3.7 Metodkritik:  
Enligt Eliasson (2018) blir undersökningar betydligt svårare att genomföra desto större grupp 

forskaren vill undersöka. I de flesta fallen finns inte möjligheten att undersöka alla som ingår 

i en grupp, alltså hela populationen. I det fallet blir det lämpligt att välja ut ett stickprov. Över 

en miljon företag är verksamma i Sverige enligt SCB:s omfattande företagsregister, varav de 

allra flesta är små eller medelstora. Urvalet av just stora, svenska företag har främst baserats 

att dessa sågs som mest relevanta för uppsatsens problem.  

Det finns ca 1116 stora företag i Sverige (ekonomifakta, 2018), vilket innebär att listan består 

av ungefär hälften av alla dessa. Vi har studerat 100 bolag vilket utgör omkring 10 % av alla 

Sveriges större bolag, respektive 20 % av alla bolag på listan.  

Sekundära källor för den empiriska datan har vägts över primära källor i detta arbete. De 

flesta källor har främst hämtats för att kunna beskriva olika fakta. Efter en kontroll utifrån 

olika källkritiska kriterier som bland annat äkthet och tendens går det att se att dessa fakta 

beskrivs på nästan identiska sätt av många andra forskare och journalister, vilket vi fann gav 

dem något högre tillförlitlighet. 

Motiven bakom att inte använda en kvalitativ metod var att den forskningsmetoden enligt 

Bryman och Bell (2010) är mer inriktad på ord och tolkande istället för siffror för att hitta 

relationen mellan teori och forskning. Därmed passar den kvantitativa metoden bättre. 

Mindre, kvalitativa inslag hade dock kunnat ge en mer nyanserad slutsats och en mer 

träffsäker analys vilket vi är medvetna om. Vi medger också att den undersökta perioden 

kunde ha varit längre. Korrelationsdiagrammet hade antagligen visat en mer jämn spridning 

och lägre koncentration mellan de undersökta företagen och en högre signifikans om detta 

hade gjorts. Då hade slutsatser högst troligt kunnats göras med mycket högre säkerhet. 

 

Datan som observerats har tagits från årsredovisningar mellan åren 2015 och 2017, eftersom 

vi behövde färska data för att kunna jämföra dessa med äldre studiers resultat. Dessa data 

utgjorde sedan underlag för beräkning av nyckeltalen vi valde ut som faktorer. 

 

 

                                                    Bild 3:andel svenska företag per storleksklass  
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4. Empiri och Analys 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens resultat. Alla insamlade data presenteras med hjälp av 

olika, statistiska modeller. För att underlätta läsarens förståelse, förklaras varje modell kort 

innan den praktiska tillämpningen presenteras. I detta avsnitt presenteras även analys av 

resultaten från de statistiska test och beräkningar som gjorts. Tillämpning av teorier ur 

uppsatsens teorier och teoretiska referensram kommer också att gås igenom här. 

4.1 Regression och korrelationskoefficient resultat: 
Regression är en statistisk beräkning som visar på vilket sätt olika variabler samvarierar med 

varandra. Modellen bygger alltså på matematiska samband. Sambanden är negativa när 

värdet på de beroende variablerna är höga, och värdet på de oberoende variablerna är låga. 

Det motsatta gäller när sambanden är positiva. 

Eftersom fyra variabler undersökts är det nödvändigt att tillämpa multipel regressionsanalys 

(Hill, Griffiths & Lim, 2011). Matematiskt, uttrycks modellen som följande: 

Y(beroende variabel)= ß1+ß2x2 +ß3x3 +....+ßk xk +e; 

Multipel-R visar hur stark korrelationen mellan beroende och oberoende variabler är och till 

vilken nivå variansen av den beroende variabeln (avvikelse från medelvärdet) kan förklaras 

genom den oberoende variabeln.  

 R- kvadrat som beskriver determinationskoefficienten används här för mäta hur variablerna 

förklarar skuldsättningsgrad. Om man ser att det har ett lågt värde , det kan beror på att 

kapitalstruktur är ett komplext område och att det finns olika fler variabler som kan påverka 

kapitalstrukturen 

Resultatet som redovisas i tabell 2 indikerar att modellen av valda 100 företag inte är perfekt, 

eftersom R-kvadrat =0.08 och justerad R-kvadrat=0.04, R>0. Det är ett lågt värde som visar 

på en på en svag regression mellan den oberoende och de beroende variablerna och det är 

vanligt att värdet blir litet i sådana undersökningar. 

Regressionsstatistik   

Multipel-R 0,283807852 

R-kvadrat 0,080546897 

Justerad R-kvadrat 0,041421233 

Standardfel 6,751146893 

Observationer 100 

Tabell 2.Resultat av multipel regression för 100 bolag 

 

För att kunna dra en slutsats om stickprovet behöver resultaten visa signifikans. 

Signifikansnivån är alltså huruvida resultatet är statistiskt intressant ligger vanligtvis på 5% 

eller mindre (Djurfeldt et al.2018). 

Tabell 3 visar att tillgångsstruktur har ett positivt förhållande till skuldsättningsgrad. Medan 

tillväxt, lönsamhet och unikhet har  negativa förhållanden till skuldsättningsgrad. 
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Resultatet visar att P-värde är nära till 0,05 som tabellen visar för lönsamhet, unikhet och 

tillväxt vilket betyder att de inte är signifikant förklarande variabler, men detta gäller inte 

variabeln tillgångsstruktur. Tillgångsstrukturen är den enda statistiskt säkerställda variabeln.   

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 95% Övre 95% 

Konstant 4,724612445 1,307773743 3,612714 0,000489 2,127997021 7,321228 

tillväxt -1,852411694 1,541083566 -1,20202 0,232376 -4,91226924 1,207446 

tillgångss. 6,947398868 3,456374216 2,010025 0,047295 0,084686838 13,81011 

lönsamhet -0,43007219 0,638631179 -0,67343 0,502327 -1,698089367 0,837945 

unikhet -3,362581313 2,286309278 -1,47075 0,144699 -7,90210198 1,176939 

Tabell 3:koefficienter och förhållande mellan konstant variabel (skuldsättningsgrad )och andra variabler. 

Korrelationstabellen förklarar sambanden variablerna har till varandra, värdet ska ligga 

mellan 1 och -1 för korrelation. Exempelvis, visar ett negativt värde att det finns ett negativ 

samband mellan variablerna, och tvärtom. Korrelationskoefficienten förklarar dock inte 

bakomliggande orsaker till eventuella samband eller kausalitet (Hill, 2011). 

  skuldsättningsgrad tillväxt tillgång s. lönsamhet. unikhet 

skuldsättningsgrad 1         

tillväxt -0,12302 1       

tillgångss. 0,206339 -0,01024 1     

lönsamhet -0,00083 -0,07169 0,177842 1   

unikhet -0,16256 0,044645 -0,0997 -0,15643 1 

Tabell 4:korrelation mellan variablerna 

Det går i tabell 4 att se ett positiv samband mellan skuldsättningsgrad och tillgångsstruktur, 

medan de övriga variablerna har negativa samband. 

Tillväxt är i övrigt negativt korrelerad till tillgångsstruktur och lönsamhet men positivt 

korrelerad till unikhet. 

Tillgångstruktur är i övrigt negativt korrelerad till tillväxt, unikhet och positivt korrelerad till 

lönsamhet. 

Lönsamhet är i övrigt negativt korrelerad till tillväxt och unikhet men positiv till 

tillgångstruktur.  
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Unikhet är i övrigt positivt korrelerad till tillväxt och negativt korrelerad med 

tillgångsstruktur och lönsamhet. 

 

4.2 Deskriptiva data  
Tabellen nedan presenterar genomsnittliga data för de undersökta bolagen. 

Skuldsättningsgradens medelvärde ligger på 4,9 och dess standardavvikelse uppgår till 9.08. 

Dessa värden visar hur mycket skulder företagen har i förhållande till eget kapital. 

Spridningen är relativt stor och det kan beror på det är 100 bolag från 14 branscher som ingår 

i studien. 

Variabel Medelvärde Median Standardavvikelse Mini Max Antal obs. 

Tillväxt 0,55 0,52 0,04 -0,01 3,97 100 

Lönsamhet 0,32 0,05 0,1 -0,48 9,26 100 

Tillgångsstruktur 0,16 0,08 0,2 -0,01 0,99 100 

Unikhet 0,18 0,06 0,3 -0,01 1,74 100 

Skuldsättningsgrad 4,9 1,7 9,08 0,07 47,2 100 

Tabell 5. Sammanfattande statistik över determinanterna för 100 svenska stora bolagen . 

 

Tabell 5 visar också att tillväxt har den minsta standardavvikelsen på 0.04 vilket kan tolkas 

som att tillväxt är ansvarig för koncentration av stickprovet, medan unikheten med den största 

standardavvikelsen är ansvarig för dispersion av stickprovet .  

 

4.3 Analys och Diskussion 
 

Resultaten visade att hävstångseffekten negativt påverkar lönsamheten hos de svenska 

företagen vilket kan översättas till att en högre belåning är lika med en lägre lönsamhet. Ett 

mycket lönsamt företag skulle vara inte intresserad av att låna mer eftersom det skulle vara 

osäkert för dess EBIT med att ha hög ränta. 

Detta resultat kan utifrån teorierna tolkas som att redan lönsamma företag inke känner 

behovet att tynga sig med allt för många lån för att överleva. Alltså de bolag med högt 

rörelseresultat eller för att förtydliga, resultat innan ränta och skatt. I enlighet med POT väljer 

de svenska bolagen mer sannolikt att använda i företaget redan existerande kapital eller vinst 

för att finansiera företagets aktiviteter över skuld. Däremot är resultatet för lönsamhet inte i 

enlighet med TOT. Eftersom högre skuld också skulle innebära högre skattefördelar via 

skatteskölden, vilket, enligt teorin, företag bör finna mer attraktivt. Lönsamhet har också ett 

negativt samband med skuldsättning, detta kan enligt Rajan och Zingales (1995), förklaras 

med hjälp av POT då skuldsättningsgraden minskar när lönsamhet ökar. Anledningen till 

detta ter sig vara att stora bolag föredrar interna medel sedan lån i att finansiera sina affärer, 

och det stämmer överens med våra empiriska resultat. Med ett P-värde på över 0,05 är dock 

resultatet inte av statistisk signifikans. 
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Tillgångsstrukturerns positiva korrelation tyder på att den har ett starkare samband med den 

oberoende variabeln, skuldsättning finns än idag. Många forskare som inkluderat variabeln i 

sina studier tidigare har också kunnat utläsa liknande samband. Song som nämnts i denna 

uppsats är bland dessa forskare. Detta innebär att vilken typ av tillgångar, i synnerhet 

materiella tillgångar, ett bolag har och hur mycket av vardera ligger till grunden för valet av 

hur mycket skuld företaget vill eller behöver ha. Detta samband är också förenligt med MMs 

propositioner och irrelevansteorin. Tillgångsstrukturen må påverka valet av 

skuldsättningsnivå men det påverkar inte företagets totala värde.  

Materiella tillgångar, som synonymt kan kallas fasta tillgångar, ger företag möjlighet att ta 

fler lån enligt Rajan och Zingales. Detta kan förklaras av (forskare ovan) genom att materiella 

tillgångar som kan vara alltifrån företagsbilar, maskiner och fastigheter kan också användas 

som säkerheter vid lån. Vidare kan de materiella tillgångarna balanseras mot kostnader vid 

eventuell konkurs eller obestånd.  

 

Unikhet har ett svagt, negativt samband med skuldsättningen i svenska bolag.Desto mindre 

kostnader som bolagen åtar sig i form av utvecklingskostnader av olika slag desto mer vill de 

belåna sig. Detta resultat kan bero på att de lånar för att undvika transaktionskostnader, alltså 

kortsiktiga skulder som Song (2005) tog upp, som kan uppstå vid forskning och information. 

Också vill bolagen undvika dyra konkurskostnader, mer än de vill fokusera på forskning och 

utveckling. Detta är i enlighet med TOT där man gör en tydlig avvägning mellan de två 

variablerna och dess egenskaper, i synnerhet risken för konkurskostnader som de vi vill 

skydda sig mot. Det är också i enlighet med POT då bolagen väljer skuldsättning som 

finansiering i andrahand efter inskjutet kapital. P-värdet ligger över signifikansnivå på 0.05 

vilket innebär att det är mer sannolikt att sambandet beror på slumpen. 

Tillväxt har ett negativt samband med skuldsättning som stämmer med vad trade-off teorin 

hävdar. Resultatet visade dock en mycket svag statistisk signifikans. Annars tyder sambandet 

på att företag som växer och har god försäljning är mindre intresserade av att skuldsätta sig.  

Till skillnad från denna uppsats, har det tidigare av många forskare visats att sambandet 

mellan skuld och tillväxt borde vara positivt. Exempel på några bland dessa forskare är 

Titman och Vessels (1988) som fann att ett positivt samband, men samtidigt medgav att de 

hade liten statistisk signifikans för just denna variabel. Därmed kunde de inte med 100% 

säkerhet utesluta att deras resultat kunde ha blivit negativt om studien hade gjorts under andra 

omständigheter. Stora företag är benägna att ha stora tillväxtutsikter och höga skuldkvoter, 

vilket gör dem väldigt känsliga för underinvesteringsproblem som Myers beskriver i sitt 

arbete från 1984.  

Detta är i enlighet med Trade-Off teorin men inte med pecking order teorin. Trade-off teorin 

menar att bolagen vill undvika agentkostnader och risker som följer med ökad skuld. Därmed 

blir skuldsättning mindre attraktivt för företagen och sambandet mellan variabeln tillväxt och 

skuldsättning bör vara negativ. Vidare, kan detta indikera att företagen föredrar att minska 

utdelning och istället återinvestera detta kapitalet för att kunna främja tillväxt. Däremot 

hävdar, pecking order teorin att sambandet borde vara positivt eftersom de flesta bolag 

behöver låna pengar för att kunna expandera sin verksamhet.  

Hela studien omfattar 14 branscher och 100 stora svenska bolag. Tabellen nedan visar 

medelvärdet till skuldsättningsgrad som varierar mellan de olika branscher. Textil, energi 

tillsammans med  IT-branschen har de största medelvärdena jämfört med andra branscher, 

medan handel, elektronik, livsmedel, medicin och sjukvårdsbranschen har de minsta. 
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Däremot, har stål- och skogsbranschen respektive, låga medelvärden av skuld och det kan 

beror på att branschspecifik indelning var liten i denna studies stickprov. 

 
 

Bransch N Skuldsättning, Medelvärde Standardavvikelse 

1 Elektronik 21 bolag 2,86 5,53 

2 Industri & Maskin 12 bolag 6,39 8,91 

3 Handel 12 bolag 1,34 0,94 

4 Sjukvård & medicin 5 bolag 3,11 5,22 

5 IT & telekom 7 bolag 8,89 17,04 

6 Bygg 6 bolag 6,82 7,71 

7 Stål & drivmedel 4 bolag 1,84 1,17 

8 Spel 2 bolag 2,63 2,3 

9 Livsmedel 6 bolag 3,44 3,11 

10 Skog & papper 4 bolag 1,9 1,13 

11 Transport 2 bolag 4,43 1,97 

12 Tjänst 9 bolag 5,78 5,785 

13 Textil 9 bolag 9,38 15,66 

14 Energi 2 bolag 22,71 30,34 

                 Tabell 6 : Antal branscher, och statistiska sammanfattning av skuldsättningsgrad.  

 

Resultatet visade också att läkemedels-, livsmedels- och elektronikbranschen har en låg 

skuldsättningsgrad jämfört med de andra branscherna och det stämmer överens med tidigare 

studier. Inom stål, skog- och pappersbranschen har vi konstaterat det motsatta. Detta kan bero 

på att företag i dessa branscher föredrar att använda sina interna resurser istället för att låna 

och sätta i höga skuldsättningsnivå. Motiven kan vara på grund av oron att de kan inte klara 

sig med höga skulder, eftersom det är minskningen i efterfrågan om produkter som påverkar 

på framtida kassaflöden. 

 

  



 

20 

 

5. Slutsats 

Under detta avsnitt presenteras uppsatsens slutsats samt eventuella förslag på vidare 

forskning. 

En del av de faktorer som av tidigare forskare identifierats som viktiga och centrala inför val 

av finansiell struktur, är inte alls lika statistiskt intressanta för nutida, svenska bolag och 

tvärtom. Vi är medvetna om att en del av faktorerna som studerats inte påvisat statstisk 

signifikans eller en svag sådan. Detta innebär att den statistiska mätningen för dessa till viss 

del kan bero på slumpen. Dessa resultat är därför inte att se som definitiva bevis på att 

skuldsättningsgradens alltid har denna relation till dessa variabler. Anledningen till detta 

resultat är antagligen att stickprovet var litet i relation till populationen och att det inte var 

tillräcklig blandning av branscher.  

Den faktor som denna studie och många andra, både internationellt och nationellt kommer 

överens om är att tillgångsstrukturen är en stor anledning till varför bolag väljer att 

skuldsätta, eller finansiera sig med kapital. 

Tillgångsstruktur i stora svenska bolag ökar med skuldsättning, och det stämmer överens med 

internationella studiens resultatet av Michaelas et al. (1999), Rajan och Zingales (1995) samt 

Songs svenska studie från 2005.  

Unikheten är också en faktor som tas hänsyn till i svenska bolag innan man väljer eller avstår 

från att belåna sig. Just unikhet har uppträtt olika beroende på vilket land eller det rör sig om, 

då Song, Lööf och Titman med Wessel alla nått olika slutsatser. 

Unikhet visade att den ökar när skuldsättningen minskar, detta har Titman och Wessels 

(1988) också kommit till i sin undersökning i olika företag från olika länder. Tidigare resultat 

i Sverige (Song, 2005) stämmer med vårt eftersom vårt resultat visar ett svagt samband. 

Tillväxt och lönsamhet var också negativt korrelerad till skuldsättningen, vilket stämmer 

överens med pecking order teorin men inte trade-off teorin. Trade-Off teorin hävdar att skuld 

är att föredra då det ger skattefördelar, vilket hade inneburit ett positivt samband mellan 

tillväxt och lönsamhet till skuldsättning hade varit positivt korrelerade till skuld. Huang och 

Song (2006) fann i Kinas bolag, precis som vi, negativa samband mellan dessa variabler men 

Song (2005) fann inget samband mellan tillväxt och ett bolags skuld och ett positivt mellan 

skulden och lönsamheten.  

Utöver det som sagts i analysen, förklarar vi den svaga relation tillväxt och lönsamhet har till 

skuldsättningsgrad som en konsekvens av att undersökningen var på företag från flera olika 

branscher eftersom.  

Branschtillhörighet i olika länder visar olika resultat och detta kan förklaras utifrån separata, 

nationellt specifika faktorer som till exempel skattesystem, relationen mellan låntagare och 

långivare även investeringsskydd i landet kan spela stor roll på valet av 

kapitalstruktur  (Antoniou, 2008). 

Vi upplever att syftet som var att utifrån relevanta teorier förklara hur lönsamhet, 

branschtillhörighet, tillväxt, unikhet och tillgångsstruktur påverkar moderna, svenska företag 

kapitalstruktur uppfyllts. För att avsluta, vill vi uppmana framtida forskare att fortsätta våra 

studier med fler faktorer, utöver en längre tidsperiod och med ett annat urval av företag. De 

faktorer som valts ut i denna uppsats har varit vanligt förekommande i studier om 

kapitalstruktur, därför kan det i framtiden vara aktuellt att studera med hänsyn till exempelvis 

skatt eller ägarestrukturens relation till företagets skulder. 
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Här kan även en distinktion mellan långsiktiga och kortfristiga skulder göras. Studier inom 

detta område kan också göras på fler företagsstorlekar än bara stora för att uppnå ett mer 

nationellt omfattande resultat. 

6. Källförteckning: 
Antoniou, Antonios. Guney, Yilmaz. Paudyal, Krishna. (2008) ”The Determinants of Capital 

Structure: Capital Market-Oriented versus Bank-Oriented Institutions” Journal Of Financial 

And Quantitative Analysis, Vol. 43, Nr. 1, s. 59-92 

Arbnor, Ingeman. Bjerke, Björn. (1994) Företagsekonomisk metodlära (2:a upplagan)  

Lund: Studentlitteratur 

Bevan, Alan A. Danbolt, Jo. (2002) ”Capital Structure and its Determinants in the UK - a 

decompositional analysis” Applied Financial Economics, Vol (12) 

Bryman, Alan. Bell, Emma. (2010) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 1. 

Stockholm : Liber AB 

Bryman, Alan. Bell, Emma. (2011) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Uppl. 2. 

Stockholm: Liber AB. s.204-205 

Byström, Hans. (2007) ”Capital Structure and Dividend Policy - The Two Modigliani & 

Miller Theorems” Lunds Universitet 

Carlson, Mikael. (2004) Att arbeta med företagsanalys analysmetoder för att upptäcka 

varningssignaler och styra mot uppställda mål. Uppl. 6. Malmö: Liber AB 

Mac an Bhaird, Ciaran. Lucey, Brian. (2010) ”Determinants of capital structure in Irish 

SMEs” Small Business Economics. Vol. (35) s. 357-375  

 

Chittenden, Francis. Hall, Graham. Hutchinson, Patrick. (1996) ”Small firm growth, access to 

capital markets and financial structure: Review of issues and an empirical investigation” 

Small Business Economics, Vol. (8) s. 59-67 

Copeland, Thomas E. Weston, Fred J. Shastri, Kuldeep. (2005) Financial Theory and 

Corporate Policy, Uppl. 4. Boston: Pearson. 

 

Denscombe, Martyn. (2014) The good research guide: for small-scale social research 

projects. Uppl. 5. Maidenhead: McGraw-Hill/Open University Press 

Djurfeldt, Göran. Larsson, Rolf. Stjärnhagen, Ola. (2018) Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. Uppl. 3. Lund: 

Studentlitteratur, s.183-265 

Eliasson, Annika. (2018). Kvantitativ metod från början. Uppl. 4. Lund: Studentlitteratur. 

s.14-43 

Ghosh, Arvin. Cai, Francis. Li, Wenhui. (2000) ”The determinants of capital structure” 

American Business Review, Vol. (18) s.129-132. 

Harris, Milton. Raviv, Arthur. (1991) ”The Theory of Capital Structure” Journal of Finance, 

Vol (46;1) 

https://link.springer.com/journal/11187
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Ghosh,+Arvin/$N
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Cai,+Francis/$N
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Li,+Wenhui/$N
https://search.proquest.com/pubidlinkhandler/sng/pubtitle/American+Business+Review/$N/31895/OpenView/216306544/$B/9625B35F94314A09PQ/1
https://search.proquest.com/indexingvolumeissuelinkhandler/31895/American+Business+Review/02000Y06Y01$23Jun+2000$3b++Vol.+18+$282$29/18/2


 

22 

 

Hill, R. Carter. Griffiths, William E. Lim, Guay C. (2011). ”Principles of econometrics” 

Wiley. Uppl. 4. 

Hillier, David. Ross, A Stephen. Westerfield, Randolph. Jaffe, Jeffery. Jordan, Brandon. 

(2013). Corporate Finance. Uppl. 2. Berkshire: McGraw-Hill Higher Education 

Huang, Samuel Gui Hai. Song, Frank M. (2006). ”The determinants of capital structure: 

Evidence from China” China Economic Review, Hong Kong, Vol. (17), Nr. 1, s. 14-31. 

Kaur, Raghvir. Rao, Krishna N.(2009) Determinants of Capital Structure: Experience of 

Indian Cotton Textile Industry, The XIMB Journal of Management, Vol. (6) Nr. 2, s.97-112.  

Körner, Svante. Wahlgren, Lars (2015). Statistiska metoder. Uppl. 3. Lund: Studentlitteratur 

Jensen, Michael C. (1986) “ Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers” 

American Economic Review, Vol. (76). Nr 2. s.323-329. 

Jung, Kooyul. Kimb, Yong-Cheol. Stulz, Rene M. (1996) ”Timing, investment opportunities, 

managerial discretion, and the security issue decision” Journal of Financial Economics, Vol 

(42) .s.159-185. 

Kouki, Mondher. Said, Hatem Ben. (2012) ”Capital Structure Determinants: New Evidence 

From French Panel Data” International Journal of Business and Management, Vol.(7), Nr .1. 

Lööf, Hans. (2004) ”Dynamic optimal capital structure and technical change” Structural 

Change and Economic Dynamics, vol. (15) Nr.4. s. 449-46 

Maksimovic, Vojislav. Stomper, Alex. Zechner, Josef. (1999) ”Capital Structure, Information 

Acquisition and Investment Decisions in an Industry Framework” European Finance Review. 

Vol (2) 

 Michaelas, Nicos. Chittenden, Francis. Poutziouris, Panikkos (1999) “Financial Policy and 

Capital Structure Choice in U.K. SMEs: Empirical Evidence from Company Panel Data” 

Small Business Economics, Vol. (12) s.113-130 

Miller, Merton H. (1977) ”Debt and Taxes”, Journal of Finance, Vol. (32). Nr. 2. s. 261-257. 

Modigliani, Franco. Miller, Merton H. (1958) ”The Cost of Capital, Corporate Finance, and 

The Theory of Investment” The American Economic Review, American Economic 

Association, Vol. (48) Nr. 3. s.261-297. 

Myers, Stewart C. (1984) “The Capital Structure Puzzle” The Journal of Finance, Vol. (39). 

Nr.3. s.575-599. 

Rajan, Raghuram G. Zingales, Luigi. (1995) “What do we know about capital structure? 

Some evidence from international data” Journal of Finance, Vol. (50) Nr. 4, s. 1421-1460. 

 Shapiro Alan C. Balbier, Sheldon C. (2000) Modern corporate finance, a multidisciplinary 

approach to value creation. New Jersey: Prentice-Hall, Inc. 

Smith, Clifford. Watts, Ross L. (1992) ”The investment opportunity set and corporate 

financing, dividend, and compensation policies” Journal of Financial Economics. Vol (32).  

Talberg, Magnus. Winge, Christian. Frydenberg, Stein. Westgaard, Sjur (2008) ”Capital 

Structure Across Industries” Int. J. of the Economics of Business, Vol. (15) Nr. 2  

 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0304405X


 

23 

 

Titman, Sherridan. Wessels, Roberto. (1988) ”The Determinants of Capital Structure Choice” 

The Journal of Finance, Vol. (43) Nr.1. s.1-19 

 

  



 

24 

 

Elektroniska källor: 
 

UC Alla Bolag (u.å)  www.Allabolag.se  (Hämtad, 2018-10-21) 

Nasdaq OMX Nordic (u.å)  www.Nasdaqomxnordic.com  (Hämtad, 2018-09-19) 

Aktieskolan (u.å); Nyckeltal 

http://www.aktieskolan.se/pages/nyckeltal.php?select=aktieskola  (Hämtad, 2018-10-23) 

Eva Nypelius (2013) Sofisam: Företagen  som försvann, Entreprenörskap och företagande: 

https://sofisam.se/download/18.31c2dc0f149b90a660166f53/1472023481372/FO%CC%88R

ETAGEN%20SOM%20FO%CC%88RSVANN_ORIGINAL.pdf (Hämtad 2018-10-12) 

Veckans affärer (2016) Det här är Sveriges 500 största företag 2016 

https://www.va.se/nyheter/2016/11/29/det-har-ar-sveriges-500-storsta-foretag-

2016/  (Hämtad, 2018-10-23)  

Veckans affärer (2016) Det här är Sveriges 500 största företag 2017 

https://www.va.se/nyheter/2017/12/04/sveriges-storsta-foretag/ (Hämtad, 2018-11-01)  

Ebrary (u.å): The Trade-off theory of capital structure 

https://ebrary.net/735/business_finance/trade-off_theory_capital_structure (Hämtad, 2018-11-

01) 

 

Gary Becker (2000) The Telegraph: Professor Merton Miller 

https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1341885/Professor-Merton-Miller.html 

(Hämtad, 2018-11-02) 

Bolagsverket (2012): Större och mindre företag 

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/storre-1.3317 (Hämtad, 

2018-12-01) 

 

Christian Holmström (2018) Ekonomifakta: Antal företag i Sverige 

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/ 

(Hämtad, 2018-12-10) 

 

Statistiska Centralbyrån (u.å): Företagsregistret http://www.scb.se/vara-

tjanster/foretagsregistret/ (Hämtad, 2018-11-22)  

 

Erdinc Karadeniz, Serkan Y. Kandır, Ömer Iskenderoğlu, Yıldırım B. Onal (2011) 

International Journal of Economics and Financial Issues: Firm Size and Capital Structure 

Decisions: Evidence From Turkish Lodging Companies 

http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3/pdf (Hämtad, 2018-12-11) 

 

  

http://www.allabolag.se/
http://www.nasdaqomxnordic.com/
http://www.aktieskolan.se/pages/nyckeltal.php?select=aktieskola
https://sofisam.se/download/18.31c2dc0f149b90a660166f53/1472023481372/FO%CC%88RETAGEN%20SOM%20FO%CC%88RSVANN_ORIGINAL.pdf
https://sofisam.se/download/18.31c2dc0f149b90a660166f53/1472023481372/FO%CC%88RETAGEN%20SOM%20FO%CC%88RSVANN_ORIGINAL.pdf
https://www.va.se/nyheter/2016/11/29/det-har-ar-sveriges-500-storsta-foretag-2016/
https://www.va.se/nyheter/2016/11/29/det-har-ar-sveriges-500-storsta-foretag-2016/
https://www.va.se/nyheter/2017/12/04/sveriges-storsta-foretag/
https://ebrary.net/735/business_finance/trade-off_theory_capital_structure
https://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/1341885/Professor-Merton-Miller.html
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/storre-1.3317
https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Antal-foretag-i-Sverige/
http://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/
http://www.scb.se/vara-tjanster/foretagsregistret/
http://www.econjournals.com/index.php/ijefi/article/view/3/pdf


 

25 

 

7.Bilagor 

Bilaga 1: 
100 stora svenska bolags statistik under perioden 2015-2017 

Bolagsnamn Skuldsättningsgrad Tillväxt Tillgångss. Lönsamhet Unikhet 

Ericsson 1,602619 0,407628 0,049347 -0,00014 0,350531 

Electrolux 3,354195 0,495185 0,214008 0,006523 0,060521 

ABB 1,818555 0,500363 0,015769 0,006345 0,727344 

Hexagon 0,866176 0,604813 0,034477 0,002109 0,101659 

Sweco 1,388192 0,741461 0,04272 0,005743 0,106164 

Samsung Electronics Nordic 1,499782 0,547716 0,001338 0,057406 0,017585 

Eltel 0,513889 0,502792 0,012937 -0,03811 0,566407 

Elektroskandia Sverige 1,626852 0,86969 0,012518 0,025849 0,022026 

Elekta 1,793103 0,506862 0,035401 -0,01033 0,052571 

Addtech 1,593337 0,531392 0,037209 0,194463 0,061289 

Munters 1,454109 0,516745 0,0187 -0,00837 0,087371 

Siemens 1,112392 0,4475 0,032717 1,019203 0,043296 

ELON Group Holding 3,878676 0,634112 0,011078 0,054653 0,013393 

Huawei Technologies Sweden 1,818182 0,820729 0,014868 0,11674 0,032086 

AQ Group 0,629337 0,50714 0,193874 0,00635 0,092573 

Westinghouse Electric Sweden 4,463211 0,703926 0,243649 0,09397 0,05 
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Sigma 0,84 0,655763 0,074118 -0,09784 0,002036 

LG Electronics Nordic 2,683453 0,520219 0,883258 0,026244 0,057085 

Schneider Electric Distribution 
Centre 

26,55 0,521097 0,018018 0,127928 0,025248 

FlexLink 0,605797 0,441463 0,041831 0,184688 0,105096 

Axis 0,523605 0,508523 0,213836 0,021516 0,020942 

Fingerprint Cards 1,911392 0,461963 0,012954 0,014081 0,02304 

Elgiganten 0,839593 0,554263 0,101304 0,102808 0,013452 

Clas Ohlson 2,848024 0,407943 0,253394 0,15718 0,079858 

NetOnNet 0,077803 3,973684 0,091549 0,027387 0,001778 

Siba 3,825641 0,486264 0,002123 -0,10403 0,090373 

Berendsen Textil Service 0,122917 0,482039 0,297556 0,2678 0,20693 

Ellos Group Holding 2,073096 0,462407 0,088126 -0,00649 0,014774 

Lindex Sverige 5,652632 0,492156 0,193705 0,237288 0,038574 

KappAhl 0,779661 0,59122 0,081599 0,152957 0,074513 

Stadium 26,22727 0,578177 0,079537 0,142085 0,003827 

H & M Hennes & Mauritz 0,490617 0,504856 0,37366 0,036824 0,106981 

Intersport Sverige 0,408723 0,513797 0,0758 -0,47566 0,015247 

Fenix Outdoor 1,782683 0,644 0,058174 0,005891 0,013029 

Gekås 2,872064 1,843252 0,381401 0,183531 0,087139 
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Volvo Cars 44,16667 0,243245 0,600601 0,073574 0,000701 

Skanska 2,5 0,390096 0,09784 0,578873 0,048952 

Vattenfall 2,852122 0,070106 0,875593 3,714286 0,000539 

SCA skog 1,5865 1,919163 0,04377 0,177197 0,93964 

Scania 1,797101 0,054194 0,1784 0 0,048491 

ICA Gruppen 6,429884 0,558194 0,199795 0,00092 0,096014 

Storaenso 8,32766 0,570134 0,256477 1,049223 0,009597 

Telia Company 1,00132 0,556276 0,352211 0,242552 0,084085 

Securitas 7,526786 0 0,208942 2,732208 0,010044 

Axel Johnson 9,984375 0,560016 0,121066 0,087851 0,160114 

SKF 1,56416 0,521589 0,467016 0,090052 0,004067 

Assa Abloy 0,441382 0,45265 0,038516 2,225392 0,002856 

Preem 5,826923 0,587454 0,378808 0,211923 0,057092 

AstraZeneca 0,51335 0,582857 0,036791 0,018571 0,402697 

Autoliv transport 3,040084 0,527061 0,27662 9,263099 0,002068 

Carl Bennet 0,20071 0,501776 0,045064 0,029079 0,175331 

SAS 6,836 0,820525 0,061035 0,037137 0,214873 

PostNord 10,27587 0,446135 0,618079 0,044379 0,001084 

Lantmännen maskin 1,264696 0,600517 0,072996 0,011741 0,000376 
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Alfa Laval 3,036441 0,348565 0,000945 0,072248 0,030611 

Husqvarna mask. 1,658307 0,05055 0,163637 0,106818 0,226736 

Circle K Sverige 2,116365 0,570624 0,404554 0,122717 0,010012 

Stena 2,651713 0,530958 0,030485 0,022708 0,124285 

SAAB 1,151022 0,461496 0,323634 0,048235 0,089588 

Systembolaget 3,596785 0,406563 0,087498 0,046052 0,120632 

Tele2 1,193227 0,406563 0,219136 0,091058 0,232906 

Volkswagen Group Sverige 1,313557 0,489749 0,001894 0,058284 0,054183 

Ratos 2,810421 0,583936 0,074122 0,042688 0,671736 

Bonnier (Albert Bonnier)27 3,467433 1,070402 0,279529 0,004457 0,551272 

IKEA 1,763105 0,608786 0,080362 0,094036 0,835272 

Spotify 0,323449 0,5786 0,000429 -0,09919 1,064639 

Ahlsell 1,503931 0,665755 0,034286 0,082117 0,221194 

Länsförsäkringar 4,35963 0,542759 0,012117 0,645862 0,194279 

Bilia 1,175071 0,615039 0,032339 -0,02135 0,020506 

CellMark Investment 2,939613 0,503949 0,019891 -0,44861 0,991613 

AAK livsmedel 1,755187 0,896465 0,307811 5,94E-05 1,117883 

BillerudKorsnäs papper 4,265438 0,556366 0,627995 0,030104 0,919139 

Toyota Industries Europe 2,442159 0,304567 0,231949 0,030902 0,049606 
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Swedish Match 0,347447 0,505605 0,177234 -0,00865 0,173301 

OK-Q8 0,470481 0,536843 0,168119 0,239651 0,005052 

Holmen papper 0,119437 0,514119 0,082399 0,024104 0,760603 

Modern Times Group MTG 0,175894 0,56229 0,028146 0,095509 0,306251 

Akelius Residential Property fastig. 5,178571 0,535131 0,98841 0,100641 0,09354 

Octapharma Nordic försälning 0,32872 0,563336 0,23444 1,263485 0,014186 

Loomis sekerhet 18,76468 0,618315 0,582822 0,993865 0,009286 

Stena Metall 9,495122 0,517004 0,157231 -0,0093 0,002694 

Din Bil Sverige 0,413137 0,073672 0,000614 0,00955 0,291109 

Arla Foods 19,68966 0,59423 0,29921 0,068208 0,115098 

NIBE Industrier 6,551724 0,608651 0,108717 -0,00161 0,282526 

JM 1,275261 0,518587 0,013833 0,033983 0,065661 

Bravida Holding 2,123941 0,097543 0,006772 0,056433 0,056111 

OptiGroup 12,36667 0,571889 0,061256 0,385911 0,088808 

GE Healthcare Bio-Sciences 1,602086 0,184975 0,000691 0,00522 0,057284 

Capio 2,892433 0,55347 0,004988 2,433915 0,003198 

Aktiebolaget Trav och Galopp 1,881408 0,559967 0,106529 1,971936 0,093083 

Aktiebolaget Tetra Pak 1,415035 0,451343 0,199352 0,086812 0,091255 
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Martin & Servera 0,137141 0,57851 0,157461 0,080988 0,084514 

Bonava 2,087938 0,585734 0,00917 -0,01011 0,060925 

Pfizer Health 0,56178 0,569429 0,07687 0,079654 0,015172 

Dustin Group 1,044787 0,244176 0,005758 -0,0024 0,109858 

Hilding Anders 0,56178 0 0,002289 0 0,022717 

Bergman & Beving 1,044787 -0,00233 0,001616 -0,00233 1,739312 

Tamro 9,404389 0,056979 0,056979 0,056979 0,056979 

Lindab International 
Coca-Cola 
Kraftringen Energi 

31,75 
3,88 
0,01 

-0,00509 
0,08 
0,02 

-0,00509 
0,28 
0,02 

-0,00509 
0,53 
0,63 

-0,00509 
0,25 
1,42 

 

 

 

 

företags namn Oms 
2015 
, Mkr 

Oms 
2016, 
Mkr 

Oms 
2017 
,Mkr  

Rör.res. reklam o 
utveklings 
kost. 

skulder t. 
tilgånger 

f. 
tillgånger 

EBIT antal 
ant.  

Eg. kap 

Ericsson 246920 223043 201303 4026 70563 160544 260544 12857 -37 116416 100 176 

Electrolux 123578 121311 122388 5581 7407 69083 89679 19192 585 55400 20 596 

ABB 33036 33331 33060 1883 24046 223304 340096 5363 2 158 8795 122 792 

Hexagon 28861 30868 34911 5786 3549 40000 86290 2975 182 16460 46 180 

Sweco 11389 16531 16889 640 1793 8300 14279 610 82 14653 5 979 

Samsung 
Electronics 
Nordic 

15781 15938 17287 305 304 3436 6724 9 386 315 2 291 

Eltel 4119 13372 4142 295 7574 1110 2860 37 -109 6573 2 160 
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Elektroskandia 
Sverige 

7674 12552 13348 361 294 3514 6151 77 159 2147 2 160 

Elekta 11221 10704 11375 189 598 14300 22457 795 -232 3581 7 975 

Addtech 6801 7228 7228 423 443 2774 4515 168 878 2133 1 741 

Munters 6390 6071 6604 13 577 5450 9198 172 -77 2953 3 748 

Siemens 4000 5219 3580 399 155 772 1406 46 1433 1284 694 

ELON Group 
Holding 

2826 3844 3584 49 48 1055 1354 15 74 252 272 

Huawei 
Technologies 
Sweden 

2962 3472 4862 89 156 1200 1816 27 212 385 660 

AQ Group 2801 3334 2841 212 263 1034 2677 519 17 5163 1 643 

Westinghouse 
Electric Sweden 

2827 3113 3980 327 199 2669 3267 796 307 841 66 406 

Sigma 2247 2878 2947 122 6 21 5100 378 -499 3046 25 

LG Electronics 
Nordic 

2374 2600 2470 48 141 746 1105 976 29 81 278 

Schneider 
Electric 
Distribution 
Centre 

2370 2416 2470 69 61 531 555 10 71 122 20 

FlexLink 1845 2198 1629 184 231 418 1267 53 234 904 690 

Axis 95 7449 2900 881 156 2884 3021 646 65 2414 61 

Fingerprint 
Cards 

352 6684 358 910 154 1220 3551 46 50 237 2 330 

Elgiganten 10700 9887 9886 98 133 1208 1994 202 205 1476 632 

Clas Ohlson 8210 7626 9101 508 609 1900 4199 1064 660 2787 2 263 
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NetOnNet 4910 5061 4006 84 9 937 1278 117 35 569 329 

Siba 380 2711 3020 -12 245 34 471 1 -49 421 437 

Berendsen 
Textil Service 

2002 2049 1947 352 424 1492 1882 560 504 1316 390 

Ellos Group 
Holding 

3424 2572 3301 64 38 118 1078 95 -7 594 960 

Lindex Sverige 4588 3422 4916 328 132 808 826 160 196 1358 18 

KappAhl 4961 4724 4588 177 352 2042 3027 247 463 2819 985 

Stadium 4271 5488 4204 114 21 1074 1295 103 184 2014 190 

H & M Hennes 
& Mauritz 

2483 192267 2936 27242 20569 46 106562 39818 3924 114 
586 

59 

Intersport 
Sverige 

3006 3017 3476 -104 46 1154 1438 109 -684 1091 44 

Fenix Outdoor 4222 4605 4263 3 60 366 1358 79 8 2128 746 

Gekås 3624 4292 3724 439 374 656 2441 931 448 889 1 605 

Volvo Cars 166278 183994 214166 7101 129 1050 1998 1200 147 30 374 589 

Skanska 24332 147491 89700 -5045 7220 78999 10650 1 042 6165 42 903 27 506 

Vattenfall 278104 139208 135295 5581 75 1855 1897 1661 7046 19 935 42 

SCA skog 6856 6776 5349 5963 6367 2000 2833 124 502 46 171 800 

Scania 11176 110721 1 567 4154 5369 120679 162993 29078 0 40 286 42 312 

ICA Gruppen 3371 104152 12939 18805 10000 47100 76123 15209 70 21 986 29 688 

Storaenso 93000 93775 10080 19249 900 248 386 99 405 26 269 138 
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Telia Company 60513 92478 67556 3764 7776 21000 24403 8595 5919 24 898 3 266 

Securitas 80895 88211 92242 9366 886 1957 2192 458 5989 282 
028 

235 

Axel Johnson 70217 74291 78120 6739 11895 12894 25771 3120 2264 19 342 12 877 

SKF 7393 72787   8952 296 2529 2865 1338 258 43 508 336 

Assa Abloy 68232 71420 76422 1431 204 639 701 27 1560 46 928 64 

Preem 66352 66542 69217 33204 3799 14018 22980 8705 4870 1 395 8 962 

AstraZeneca 67128 65558 60771 34118 26400 86536 282593 10397 5248 5 869 196 057 

Autoliv 
transport 

52216 58036 61349 324 120 1515 1775 491 16442 46 234 260 

Carl Bennet 42706 45514 49783 1894 7980 41204 121361 5469 3529 23 638 80 265 

SAS 40464 39763 42654 -504 8544 24497 32555 1987 1209 10 710 8 058 

PostNord 19710 38741 19780 1457 42 3164 18928 11699 840 33 278 15 764 

Lantmännen 
maskin 

25686 37244 42152 3325 14 1709 1959 143 23 9 880 250 

Alfa Laval 40249 36262 35913 2796 1110 57884 63517 60 4589 17 305 5 633 

Husqvarna 
mask. 

36193 35989 43469 1509 8160 19814 35481 5806 3790 12 704 15 667 

Circle K Sverige 34173 35656 23823 2262 357 3583 7774 3145 954 1 694 1 180 

Stena 333563 34799 33723 17419 4325 77166 123699 3771 2809 11 183 46 533 

SAAB 27597 28832 31495 264 2583 30300 44677 14459 2155 14 890 14 317 

Systembolaget 27650 28475 29362 -1234 3435 4256 5863 513 270 3 425 1 605 



 

34 

 

Tele2 27257 28445 25158 2896 6625 20944 39140 8577 3564 6 027 18 196 

Volkswagen 
Group Sverige 

29544 27481 24023 -890 1489 5370 6863 13 400 402 1 493 

Ratos 29544 27091 24023 1105 18198 13777 25323 1877 1081 11 236 11 546 

Bonnier (Albert 
Bonnier)27 

27655 26642 27088 638 14687 19107 33653 9407 150 9 643 14 546 

IKEA 23655 26219 27626 -658 21900 7012 9507 764 894 6 946 2 495 

Spotify 14886 24722 31868 579 26320 18100 23320 10 -2313 902 5 220 

Ahlsell 22604 24639 27522 2286 5450 15875 24879 853 2043 4 791 9 004 

Länsförsäkringar 24860 24506 28768 833 4761 1069 4374 53 2825 1 732 3 305 

Bilia 20660 23944 27509 9 491 1913 3185 103 -68 3 804 1 272 

CellMark 
Investment 

22510 22892 24435 1445 22700 6134 7541 150 -3383 707 1 407 

AAK livsmedel 18020 22166 22166 1937 24779 9088 16822 5178 1 2 970 7 734 

BillerudKorsnäs 
papper 

22408 22112 22585 1430 20324 40599 28169 17690 848 4 274 13 811 

Toyota 
Industries 
Europe 

19433 21852 34842 818 1084 18863 29610 6868 915 9 910 10 747 

Swedish Match 14814 17986 16484 1186 3117 17821 13643 2418 -118 5 070 4 178 

OK-Q8 33152 17816 20194 1860 90 1900 2754 463 660 1 140 778 

Holmen papper 17484 17590 17680 1266 13379 7656 34891 2875 841 2 989 22 035 

Modern Times 
Group MTG 

16448 17453 17660 13320 5345 3092 9664 272 923 3 792 6 572 
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Akelius 
Residential 
Property fastig. 

12253 17105 12599 3708 1600 57601 105871 104644 10655 706 482 272 

Octapharma 
Nordic 
försälning 

15155 17059 17043 1735 242 359 2410 565 3045 6 169 2 041 

Loomis sekerhet 16097 16800 17228 305 156 290 326 190 324 21 974 56 

Stena Metall 20036 16703 22574 408 45 950 4840 761 -45 3 152 2 890 

Din Bil Sverige 14360 16657 17758 -1063 4849 38674 40735 25 389 1 933 2 061 

Arla Foods 15820 15552 16358 1871 1790 7786 8606 2575 587 3 151 820 

NIBE Industrier 13370 15503 1970 1871 4380 8183 27990 3043 -45 11 869 19 807 

JM 9774 15306 11616 877 1005 57100 60000 830 2039 2 400 2 900 

Bravida Holding 14206 14792 17293 114 830 380 443 3 25 9 730 58 

OptiGroup 14311 14751 14843 1335 1310 366 653 40 252 1 858 287 

GE Healthcare 
Bio-Sciences 

77540 14402 15127 462 825 296209 429671 297 2243 1 533 139 462 

Capio 13486 14072 15425 3205 45 371 401 2 976 12 435 30 

Aktiebolaget 
Trav och Galopp 

13191 13966 4880 512 1300 1075 1746 186 3443 299 671 

Aktiebolaget 
Tetra Pak 

14569 13928 16127 359 1271 7798 10494 2092 911 3 797 2 696 

Martin & 
Servera 

13149 13548 14726 1283 1145 2459 3766 593 305 2 934 1 307 

Bonava 14479 13492 13070 2381 822 9393 16031 147 -162 1 482 6 638 

Pfizer Health 7757 13380 8975 -764 203 1717 17237 1325 1373 226 12 520 
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Dustin Group 7949 8306 9312 287 1023 2683 4168 24 -10,00

  
216 1285 

Hilding Anders 8001 8286 9112 -906 207 1414 3931 9  -00    9330 2517 

Bergman & 
Beving 

7855 8280 3836 308 6672 2846 5570 9 -13,00

  
2642 2724 

Tamro 8135 8231 10086 176 105 3000 3317 280 189 560 319 

Lindab 
International 

7703 7921 8321 445 299 381 393 19 -2 5 134 12 

Coca-Cola 
European 
Partners Sverige  

3406 3588 3692 445 940 1449 1822 980  511,00    794 373 

Kraftringen 
Energi 

1566 1598 1595 323 2266 3393 6095 3900  145,00    505 2709 

 


