
Faktorer som kan ha samband 
med företags lönsamhet
– En empirisk studie på de 20 största bolagen på 

Stockholmsbörsen

Södertörns högskola | Institutionen för Ekonomi och Företagande

Kandidatuppsats 15 hp | Finansiering | Vårterminen 2009

Av: Kasper Karell – Holmgren och Pauline Mirza
Handledare: Åke Bertilsson



Sammanfattning

Titel: Faktorer som kan ha samband med företags lönsamhet – En empirisk studie på de 20 

största bolagen på Stockholmsbörsen.

Datum: 2009-06-02

Ämne: Kandidatuppsats; Företagsekonomi inriktning finansiering, 15 högskolepoäng

Författare: Karell-Holmgren, Kasper och Mirza, Pauline

Handledare: Bertilsson, Åke

Nyckelord: Lönsamhet, kapitalstruktur, soliditet, omsättning, branschtillhörighet, regression, 

korrelation, hypotesprövning

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om det finns något samband 

mellan företags lönsamhet och dess kapitalstruktur, storlek eller 

branschtillhörigheten. Detta innebär att en empirisk studie kommer att ske på 

soliditet, omsättning samt branschtillhörigheten för att se hur och om det finns något 

samband mellan lönsamheten och dessa tre faktorer. Vidare är syftet även att 

undersöka om det kan finnas något samband mellan företags lönsamhet och företags 

standardavvikelse på räntabilitet.

Metod: Undersökningen är en empirisk studie med en deduktiv kvantitativ och kvalitativ 

ansats. Empirin undersöks med olika statistiska metoder såsom regressionsanalys och 

korrelationsberäkning.

Teori: Uppsatsen har utgått från teorier gällande kapitalstruktur och lönsamhet. Nyckeltalen 

som används från dessa teorier är soliditet respektive räntabilitet på eget kapital.



Empiri: Data från de 20 största börsnoterade företagen på Stockholmsbörsen har samlats in 

från företagens årsredovisningar 2003-2007. Den data som tagits fram är data på 

företagens lönsamhet (räntabilitet på eget kapital), kapitalstruktur (soliditet), storlek 

(omsättning), samt lönsamhet för företag utöver de 20 valda företagens, detta för att 

användas i analysen av branschtillhörigheten.

Resultat: Resultatet av undersökningen visar att det inte finns något signifikant samband 

mellan vare sig företags kapitalstruktur och lönsamheten, företagsstorlek och 

lönsamheten, branschtillhörigheten för ett företag och lönsamheten eller 

standardavvikelse på räntabilitet och lönsamhet. 



Abstract
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Purpose: The purpose of the essay is to analyze the potential correlation between corporate 

profitability and corporate capital structure, corporate size, and corporate line of 

business. An empirical study will be done on solidity, turnover and on the line of 

business to determine if a correlation exists between profitability and these factors. 

The purpose is also to examine if there is a correlation between the corporate 

profitabilty and standard deviation of the corporations return on equity. 

Method: The survey is an empirical study employing a deductive quantitative and qualitative 

approach. The empirics are examined with statistical methods such as regression 

analysis and calculation of correlation.

Theory: The essay uses theories about capital structure and profitability. The key numbers 

that have been used from these theories are solidity and return on equity.



Empirics: Data from the 20 largest public corporations on the Stockholm stock market 

collected from their respective annual 2003-2007 reports. This includes data about 

corporate profitability (return on equity), capital structure (solidity), size (turnover), 

and the profitability of corporations beyond the 20 chosen ones, this to be used in the 

analyze of corporations within the specific line of business. 

Result: This survey shows that there is no significant correlation between corporate capital 

structure and the profitability, corporate size and the profitability, line of business of 

a corporation and the profitability or standard deviation of the corporations return on 

equity and the profitability. 
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1 Inledning

Detta kapitel fokuserar på att tydliggöra vad som är bakgrunden, problemet samt syfte och 

avgränsningar till denna uppsats. Vidare fokuserar uppsatsen på företags lönsamhet och vilka 

faktorer som kan påverka den.

1.1 Bakgrund

Under våren 2007 kunde man konstatera att amerikanska bolåntagare fick svårt att betala räntor och 

amorteringar till långivarna. Detta ledde till så kallade ”walkouts” som innebär att folket lämnade sina 

hem till bankerna för att slippa sitt lån. Denna situation uppstod på grund av låntagare som inte 

uppfyllde kraven för ett lån samt övervärderade hus som inte gick att belåna ytterligare, vilket det alltså 

innebar att ägarna inte kunde betala tillbaka sitt lån. 

När detta skedde så innebar det i sin tur att bankerna fick svårt att lämna tillbaka pengarna till 

investerare världen över som ägde obligationer som utfärdats i samband med lånen. Dessa obligationer 

blev då värdelösa, vilket ledde till en global kreditkris. Detta medförde att aktörer på finansmarknaden 

inte ville låna ut pengar till bankerna för att inte riskera att få värdelösa obligationer. Därför blev det nu 

dyrare att låna pengar och att finansiera större investeringar. Effekten av detta gjorde sig tydlig på 

bostadsmarknaden då efterfrågan på nybyggda hus minskade vilket gav konsekvenser på den 

amerikanska byggindustrin och dess leverantörer. Den minskade efterfrågan på bostadsmarknaden 

minskade även efterfrågan på bland annat sällanköpsvaror, detta innebär alltså att den globala 

kreditkrisen gav en effekt på flera marknader. 1

1.2 Problemformulering

Finanskrisen har hittills varit lindrig mot Sverige, men det som har varit värst för Sverige har varit de 

indirekta effekterna. Svenskarnas förtroende för sin egen och landets ekonomi har sänkts på grund av 

                                               
1 www.e24.se (Nr 1)
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rasande börskurser och en lågkonjunktur.2 Den finansiella krisen har även bidragit med en försvagning 

av tillväxten i Sverige och som en motåtgärd för detta så sänktes styrräntan för att mildra den finansiella 

krisens konsekvenser.

Företag får det tuffare att överleva i rådande konjunkturläge, vilket gör det viktigt att se över vilka 

nyckeltal som kan bidra till ett lönsammare företag.3 Med denna situation i åtanke blir det intressant att 

titta på vilka faktorer som kan påverka ett företags lönsamhet.

Vinstdrivande företags mål är att tjäna pengar och öka värdet för aktieägare. Dessa mål är givetvis 

väldigt vaga, därför delas de upp i delmål såsom bland annat överlevnad, att undvika konkurs samt 

att maximera lönsamheten.4

Lönsamhet är ett av företagsledningens främsta ansvarsområden, eftersom det skapar stabilitet och 

möjligheter att växa. I och med att konkurrensen i näringslivet ökar i snabbare takt så kan felaktiga 

val få enorma konsekvenser. Därför är ett företags val av effektiva och tydliga metoder av vikt för 

att företaget ska vara stabilt och lönsamt även i framtiden.5

Den viktigaste typen av nyckeltal är lönsamhetsmåtten. Lönsamhetsmåtten visar hur effektivt ett 

företags resurser har använts för att skapa vinst. Lönsamheten påverkar även alla andra 

nyckeltalskategorier eftersom den genererar rörelsekapital och likviditet, samt leder till en finansiell 

balans i företaget.6

Denna uppsats fokuserar på lönsamhetsmåttet räntabilitet på eget kapital, det vill säga avkastning på 

eget kapital. Som tidigare nämnts så är lönsamhet en drivande faktor för ett företags överlevnad då 

inget företag kan överleva på lång sikt utan att vara lönsamt. 7

                                               
2 www.e24.se (Nr 1)
3 www.e24.se (Nr 2)
4 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2008) Sida 11
5 Carlson (2001) Baksidan
6 Carlson (2001) Sida 91
7 Ibid
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1.3 Frågeställning

Finns det något samband mellan företags lönsamhet och kapitalstruktur, storlek, 

branschtillhörigheten och standardavvikelsen på räntabilitet?

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att undersöka och analysera om det finns något samband mellan företags 

lönsamhet och dess kapitalstruktur, storlek eller branschtillhörigheten. Detta innebär att en empirisk 

studie kommer att ske på soliditet, omsättning samt branschtillhörigheten för att se hur och om det 

finns något samband mellan lönsamheten och dessa tre faktorer. Vidare är syftet även att undersöka

om det kan finnas något samband mellan företags lönsamhet och företags standardavvikelse på 

räntabilitet.

1.5 Avgränsningar

Denna uppsats kommer endast att fokusera på de 20 största börsnoterade företagen på 

Stockholmsbörsen med årsredovisningar redovisade i svenska kronor. Vidare tas banker och 

investmentbolag inte med i undersökningen på grund av deras möjliga höga skuldsättning som kan 

ge skeva resultat. Undersökningen kommer heller inte att fokusera på företag i branschen 

telekomoperatör och energi då det inte anses finnas tillräckligt med antal företag för ett 

representativt underlag för chitvå-metoden. Uppsatsen tar även upp nyckeltalet omsättning som 

definitionen av företags storlek. 



4

2 Metod

Detta kapitel belyser olika tillvägagångssätt för att få information och kunskap som är av vikt för en 

empirisk undersökning. Dessa tillvägagångssätt kallas kvantitativ och kvalitativ ansats. Kapitlet tar 

även upp hur en undersökning kopplas till teorier. Vidare framgår det även hur man som läsare ska 

se på en undersökning, det vill säga om undersökningen är giltig (validitet) och tillförlitlig 

(reliabilitet).

2.1 Kvantitativ Ansats

Insamling och hantering av information och kunskap kan ske på två olika sätt, det vill säga med 

kvantitativ eller kvalitativ metod. Valet av dessa beror helt på vilken typ av undersökning som ska 

göras.8

Den kvantitativa ansatsen riktar sig till undersökningar där data som samlas in är ”hård”. Hård data 

är fakta som är anpassad till räkneoperationer. 9 Sådan data är även data på nominalskalenivå, vilket 

innebär att det är data som man fått genom att räkna och placera siffror i kategorier. Vanligtvis 

handlar data på nominalskalenivå om sammanräkning av faktorer i en speciell kategori, som till 

exempel framtagandet av lönsamheten för ett företag över en viss period.10 Den kvantitativa 

ansatsen har valts till en del av uppsatsen då detta är den passande metoden för framtagandet av 

nödvändig data. Denna ansats anses vara lämplig då data för uppsatsen består av siffror och ska 

användas i räkneoperationer vid beräkning av samband.

2.2 Kvalitativ Ansats

Den kvalitativa ansatsen använder sig av intervjuer och deltagande observationer som 

datainsamlingssätt. Inom denna ansats arbetar man med ”mjuk” data, det vill säga data som kan 

bearbetas och tolkas.11

                                               
8 Tufte (2003) Sida 20-21
9 Tufte (2003) Sida 69
10 Denscombe (2009) Sida 329
11 Tufte (2003) Sida 69
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Intervjuer och deltagande observation är olika kvalitativa ansatser12, där dessa genomförs för att få 

en mer detaljerad och nyanserad information om det undersökta fenomenet.13 Fastän dessa 

kvalitativa ansatser behöver förberedelse i form av exempelvis intervjufrågor eller vad som bör 

observeras, så utformas inte i något av fallen något frågeformulär med givna svarsalternativ.14

Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av att data analyseras genom tolkning, vilket innebär att 

materialet som samlats in betraktas på olika sätt. Tolkning underlättar förståelsen av det insamlade 

så att det kan sättas in i sammanhang som gör att man förstår det undersökta fenomenet. 15 Den 

kvalitativa ansatsen består alltid av en tolkningsprocess där forskaren producerar mening ur 

”rådata”. Detta innebär att forskaren ska kunna härleda sina tolkningar genom att granska de 

empiriska data som samlats in.16

Den kvalitativa ansatsen har valts för att analysera huruvida ett företags lönsamhet kan ha ett 

samband med branschtillhörigheten. Det kvalitativa inom detta tillvägagångssätt är hur 

uppsatsförfattarna har valt att kategorisera företagen vid beräkning av sambandet mellan företags 

lönsamhet och branschtillhörigheten. Vid kategoriseringen har en övre och undre gräns för 

lönsamheten satts, där denna gräns är företagens genomsnittliga lönsamhet. 

2.3 Deduktiv Ansats

En teori bidrar till en förenkling av det som ska teoretiseras, detta innebär alltså att teorin visar 

kärnan i fenomenet. Vidare betraktas en teori som ett generellt påstående om verkligheten, där den 

bland annat ska vara ett allmänt påstående som inte bara täcker enskilda fall.17 Teorier ska därför ha 

en empirisk grund för att dessa inte ska bli spekulationer. Empiriska undersökningar utan något stöd 

i en teori kan lätt bli isolerade beskrivningar utan något värde eftersom dessa då inte ger någon ny 

insikt som underlättar förståelsen av samhällsmässiga fenomen. Därför är det ett mål inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen att koppla samman empiri och teori. En sådan koppling kallas 

bland annat deduktiv ansats, det vill säga ”från teori till empiri”. Detta innebär en avledning från det 

                                               
12 Tufte (2003) Sida 68-70
13 Tufte (2003) Sida 21
14 Tufte (2003) Sida 68
15 Tufte (2003) Sida 72
16 Denscombe (2009) Sida 368
17 Tufte (2003) Sida 29
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generella till det konkreta, där det generella är teorin och det konkreta är empirin. Teorier testas 

alltså med empirisk data.18 Denna uppsats kommer att bygga på den deduktiva ansatsen, där i 

förväg valda teorier kommer att analyseras med empirisk data tagna från årsredovisningar. 

2.4 Validitet

Validitet hör hemma inom den kvantitativa ansatsen. Detta innebär att man kollar om det man mätt 

är giltigt, det vill säga om man mätt det som man avsett att mäta.19 Validitet innebär även att 

forskaren gör en kontroll av insamlad data, en granskning av källan. Hög validitet innebär även att 

olika forskare ska få liknande slutsatser om de tittar på samma data.20 Detta förutsätter att data som 

registreras är giltig. Data som registrerats och som använts i denna uppsats ses som högst giltig då 

dessa kommer från företags årsredovisningar. 

Den kvantitativa dataanalysen har ofta för avsikt att visa ett orsakssamband mellan olika fenomen, 

det vill säga hur ett fenomen orsakar att ett annat påverkas på ett visst sätt. Om det är möjligt att 

visa ett orsakssamband då har man hög intern validitet, vilket innebär att en mätning har utförts på 

ett visst sätt som gör det möjligt att påvisa ett orsakssamband.21

Denna uppsats har, som tidigare nämnts, för avsikt att kolla vilka av ovan givna faktorer som kan 

påverka ett företags lönsamhet. Här kommer uppsatsen att visa om det föreligger hög intern 

validitet, det vill säga om det finns ett orsakssamband. Alla siffror som tagits fram ses som giltiga 

då dessa kommer från årsredovisningar. Siffrorna i årsredovisningar ses som giltiga då det kan leda 

till juridiska påföljder om dessa siffror skulle vara förvrängda. 

2.5 Reliabilitet

Reliabiliteten visar en mätnings tillförlitlighet, det vill säga vilken data som använts, 

insamlingssätten och hur de bearbetas.22 Den kvantitativa ansatsen ligger till grund för reliabilitet 

vilket innebär att en mätning görs på i förväg angivna variabler. För att testa en undersöknings 

                                               
18 Tufte (2003) Sida 35
19 Trost (2007) Sida 65
20 Denscombe (2009) Sida 363
21 Tufte (2003) Sida 191-192
22 Tufte (2003) Sida 28
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reliabilitet kan man göra om samma undersökning vid två olika tillfällen, vilket kallas ”test-retest-

reliabilitet”. Ett annat sätt att testa en undersöknings reliabilitet kallas ”inter-rater-reliabilitet” vilket 

innebär att flera forskare undersöker samma fenomen. Om dessa kommer fram till samma resultat 

är det ett bevis på hög reliabilitet. 

Situationen vid en kvantitativ ansats är standardiserad vilket gör att reliabiliteten blir högre.23

Därför anses det att denna uppsats har hög reliabilitet då mätning sker på i förväg angivna variabler 

som inte kommer att förändras över tid.

2.6 Statistiska Metoder

Ett vanligt syfte med en analytisk undersökning är att kartlägga och förklara samband. Därför 

innehåller en sådan undersökning ofta en hypotesprövning.24 Nedan kommer en beskrivning av 

metoder som används vid en statistisk analys. Dessa kommer att användas i denna uppsats för att 

analysera datas samband och giltighet. 

2.6.1 Regression & Korrelation 

Dagligen kommer människan i kontakt med praktiska problem som löses genom att göra 

matematiska beräkningar. Sådana problem kan vara att till exempel räkna ut vad det skulle kosta att 

växla pengar till en annan valuta, där en sådan beräkning har ett samband mellan de olika 

valutorna.25 Ett positivt samband innebär att ju mer pengar som växlas desto mer kommer det att 

kosta sammanlagt, det vill säga en positiv korrelation.26

En positiv korrelation innebär alltså att höga värden på den ena variabeln oftast motsvaras av höga 

värden på den andra variabeln. Vidare kan det diskuteras om det finns ett samband mellan dessa två 

variabler. Detta samband kan bäst beskrivas med en rät linje, även kallad regressionslinjen. 

Regressionslinjen beräknas med följande formel: y = a + b * x

                                               
23 Trost (2007) Sida 64-65
24 Körner & Wahlgren (2005) Sida 9
25 Körner & Wahlgren (2005) Sida 63
26 Körner & Wahlgren (2005) Sida 66
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Denna regressionslinje som alltså är en analys av sambanden kommer i den här uppsatsen att 

fokusera på om lönsamheten, som är y-variabeln påverkas av de tre olika x-variablerna, det vill säga 

kapitalstruktur, företagets storlek och företagets branschtillhörighet. 

Regressionslinjens ekvation består även av en till okänd variabel, b. Denna variabel är linjens 

riktningskoefficient och kallas regressionskoefficient. Den anger hur många enheter y ändras när x 

ökar med en enhet. Denna räknas ut på följande sätt:27

Den andra okända variabeln i regressionslinjens ekvation är a, som beräknas efter att man fått fram 

b. Variabeln a är konstanten som visar var regressionslinjen skär y-axeln. 

Sedan görs en beräkning på de observerade variablernas spridning kring medelvärdet, vilket även 

kallas standardavvikelse28. Dessa siffror återfinns vid beräkning av variabler för formeln vid 

hypotesprövningen. 

Vidare görs en beräkning på korrelationskoefficienten som används i t-testet som påvisar om det 

finns ett samband mellan variablerna. 

                                               
27 Körner & Wahlgren (2005) Sida 70-72
28 Körner & Wahlgren (2005) s 51-52
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Korrelationskoefficientens formel:29

För denna uppsats kommer en regressions - och korrelationsberäkning att genomföras för att påvisa 

eller förkasta samband mellan företags lönsamhet och soliditet, omsättning och standardavvikelsen 

för företags räntabilitet. 

2.6.2 Chitvå-metoden 

Chitvå(2)-metoden är en statistisk metod som används för att analysera observerade frekvenser i en 

frekvenstabell. Detta innebär att man jämför de observerade frekvenserna i tabellen med de frekvenser 

som förväntas enligt nollhypotesen. 

Chitvå-metoden består av två olika frekvenstabeller, enkla frekvenstabeller med en variabel och 

korstabeller med två variabler. Syftet med korstabeller är ofta att fastställa om det finns något samband 

mellan variablerna. Variablerna i korstabeller kan vara kvantitativa eller kvalitativa, men också en 

kombination av dessa variabler. 

Vidare ställs två hypoteser, en nollhypotes och en mothypotes. Nollhypotesen kan innebära att det 

inte finns ett samband mellan variablerna och mothypotesen innebär att nollhypotesen är felaktig, 

och därför antar man eller förkastar någon utav hypoteserna. 

                                               
29 Körner & Wahlgren (2005) Sida 76
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För att få fram ett chitvå-värde görs en beräkning på de observerade frekvenserna för att därigenom 

få fram de förväntade frekvenserna. Den förväntade frekvensen beräknas med hjälp av denna 

formel:

Den observerade frekvensen betecknas med bokstaven O och den förväntade med bokstaven E. 

Summan av de förväntade frekvenserna i varje rad och kolumn är lika med summan av de 

observerade frekvenserna. För att kunna få fram ett kritiskt värde så behöver man veta hur många 

frihetsgrader (Fg) denna korstabell har. Detta får man fram på det här sättet30:

Där r är antalet rader och k är antalet kolumner. Vidare görs en beräkning med hjälp av de 

framtagna värdena på både O och E för att få fram ett chitvå-värde på varje cell i tabellen, som 

sedan summeras. Detta värde fås med hjälp av följande formel: 

Detta värde jämförs senare med det kritiska värdet som erhålles av en given tabell, 2-fördelningen. 

Om chitvå-värdet är lägre än det kritiska värdet så antas nollhypotesen, det vill säga att det inte 

finns något samband mellan variablerna. Detta innebär alltså att nollhypotesen förkastas om chitvå-

värdet skulle vara högre än det kritiska värdet.31

Chitvå-metoden kommer att användas för att påvisa eller förkasta samband mellan företags lönsamhet 

och branschtillhörigheten. 

                                               
30 Körner & Wahlgren (2005) Sida 153-160
31 Körner & Wahlgren (2005) Sida 153-160
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2.6.3 Hypotesprövning 

En hypotesprövning är ett sätt att undersöka om ett antagande gäller, man prövar hypotesen. Vid en 

hypotesprövning formuleras alltid en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1). Denna prövning 

leder vidare till att man antingen förkastar nollhypotesen eller accepterar den.32 I och med att data 

som samlas in till sådana undersökningar ofta är slumpmässig så måste slutsatser ges en grad av 

statistisk osäkerhet, det vill säga en risk.33 Denna risk kallas för testets signifikansnivå och 

betecknas med den grekiska bokstaven . Signifikansnivån anger alltså hur stor risken ska vara för 

att förkasta nollhypotesen när den är sann.34

För att ta reda på vilken hypotes som ska förkastas eller accepteras görs vidare ett test som kallas t-

test. Detta t-värde tas sedan från en t-tabell där man utgår från antal frihetsgrader samt 

signifikansnivå. 

Formeln för t-testet är följande: 

              

En hypotesprövning görs på alla fyra faktorer för att se om det finns något statistiskt signifikant 

samband mellan företags lönsamhet och dessa.

                                               
32 Körner & Wahlgren (2005) Sida 122
33 www.ne.se
34 Körner & Wahlgren (2005) Sida 123
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3 Teoretisk Referensram

Detta kapitel kommer att ta upp relevanta teorier för den genomförda undersökningen. 

3.1 Kapitalstruktur

Kapitalstrukturen inom ett företag ligger till grund för hur ett företag kan öka sitt kapital för 

investeringsutgifter. Kapitalstrukturen representerar proportionerna av ett företags finansiering och 

kortsiktiga samt långsiktiga lån35. Finansieringsåtgärder inom ett företag avgör hur ett företagsvärde 

är uppdelat, det vill säga hur mycket lån och eget kapital företaget har. När sådana åtgärder vidtagits 

och beslut tagits om kommande investeringar då kan ett företag bestämma värdet på sina tillgångar. 

Därefter kan en uppställning av kapitalstrukturen ske. Detta innebär att det nu blir möjligt för ett 

företag att se över hur investeringar i tillgångar ska finansieras. 

Företaget kan ifrån början ha tagit upp mer lån än vad det har i eget kapital för en sådan investering, 

men företaget kan även ändra finansieringsform genom att bestämma att endast använda det egna 

kapitalet för investeringen. Det är sådana beslut som avgör hur ett företags kapitalstruktur ser ut36.

Denna uppsats tar upp nyckeltalet soliditet som ett sätt att definiera kapitalstrukturen. Detta mått 

definieras som37: 

Soliditeten visar alltså hur stor del av de totala tillgångarna som har finansierats med eget kapital.38

Detta nyckeltal visar företags långsiktiga förmåga att motstå motgångar.39

                                               
35 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2008) Sida 2
36 Ross, Westerfield, Jaffe, Jordan (2008) Sida 3
37 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin (2004) Sida 356
38 www.ekonomi-info.nu
39 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin (2004) Sida 356
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3.2 Lönsamhet

En viktig förutsättning för att ett företag ska överleva på längre sikt och för att kunna säkerställa sin 

finansiella trygghet är att det är lönsamt, det vill säga räntabelt.40 Lönsamhet är alltså ett relativt 

mått som relaterar resultatet till en input eller kapitalbas, där det analyseras hur effektivt ett företag 

utnyttjar sina resurser.41

Räntabilitet på eget kapital är ett av de viktigaste räntabilitetsmåtten.42 Detta mått är väldigt viktigt 

för en balanserad tillväxt och en stabil soliditet. Räntabilitet definieras som följande: 43

                                               
40 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin (2004) Sida 352
41 Carlson (2001) Sida 91
42 Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson & Rohlin (2004) Sida 352
43 Carlson (2001) Sida 101
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4 Empiri

I följande avsnitt kommer en kort beskrivning av de 20 valda företagen och branscherna som dessa 

tillhör. Valet av dessa företag är baserat på aktiens börsvärde samt att årsredovisningarna för dessa 

företag är redovisade i svenska kronor. Kapitlet avslutas med en sammanställning av företagens 

nyckeltal i en övergripande tabell. Information om företagen är tagen från Privata Affärer (Nr 4 

2009) och börsvärdet för respektive företags aktie är taget från Veckans Affärer (Nr 13 2009). 

4.1 Företag

Nedan följer en kort beskrivning av de valda företagen samt nyckeltal som är relevanta för 

undersökningen. Nyckeltalen i följande stycke är tagna ifrån varje företags årsredovisningar och är 

ett genomsnitt av data från 2003-2007. Vidare har Husqvarna valts bort då äldre årsredovisningar 

vid tidpunkten för undersökningen inte fanns tillgängliga på Internet.

H&M

H&M är en detaljistkedja som säljer kläder i butiker. Börsvärdet för aktien H&M B var den 26 

Mars 2009 262,328 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för H&M’s räntabilitet är 5,04.

H&M tillhör branschen Sällanköpvaror- och tjänster.

Ericsson

Ericsson är verksamma inom nätverk, globala tjänster och multimedia. Börsvärdet för aktien 

Ericsson B var den 26 Mars 2009 222,441 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Ericssons 

räntabilitet är 17,86. 

Ericsson tillhör branschen Informationsteknik.

Volvo

Volvo tillverkar lastbilar, bussar, personvagnar, anläggningsmaskiner, flygmotorer och 

marinmotorer. Börsvärdet för aktien Volvo B var den 26 Mars 2009 90,448 Miljarder SEK. 

Standardavvikelsen för Volvos räntabilitet är 7,87.

Volvo tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.
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Atlas Copco

Atlas Copco är verksamma inom industri-, anläggnings- och gruvindustri. Börsvärdet för aktien 

Atlas Copco A var den 26 Mars 2009 72,260 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Atlas Copcos 

räntabilitet är 15,03.

Atlas Copco tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

Sandvik

Sandvik tillverkar specialmaskiner till bland annat gruv- och anläggningsindustrin, verktyg och 

stålprodukter. Börsvärdet för aktien Sandvik var den 26 Mars 2009 56,823 Miljarder SEK. 

Standardavvikelsen för Sandviks räntabilitet är 8,63.

Sandvik tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

Scania

Scania tillverkar lastbilar och bussar. Börsvärdet för aktien Scania B var den 26 Mars 2009 53,000 

Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Scanias räntabilitet är 6,70.

Scania tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

SCA

SCA är ett skogsbolag som säljer hygienprodukter, mjukpapper, förpackningar och 

skogsindustriprodukter. Börsvärdet för aktien SCA B var den 26 Mars 44,747 Miljarder SEK. 

Standardavvikelsen för SCA’s räntabilitet är 4,28. 

SCA tillhör branschen Material.

SKF

SKF är tillverkare av kullager och har närliggande verksamheter.44 Börsvärdet för aktien SKF B var 

den 26 Mars 31,988 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för SKF’s räntabilitet är 4,78. 

SKF tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

Skanska

Skanska är ett byggbolag som bygger fastigheter och infrastruktur. Börsvärdet för aktien Skanska B 

var den 26 Mars 30,448 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Skanskas räntabilitet är 0,64. 

                                               
44 Privata affärer, nummer 4, 2009
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Skanska tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

Swedish Match

Swedish Match tillverkar snus, cigarrer, tuggtobak, tändstickor och tändare. Börsvärdet för aktien 

Swedish Match var den 26 Mars 29,835 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Swedich Match’s 

räntabilitet är 11,70. 

Swedish Match tillhör branschen Dagligvaror.

Assa Abloy

Assa Abloy utvecklar och tillverkar lås och säkerhetsdörrar. Börsvärdet för aktien Assa Abloy B var 

den 26 Mars 27,718 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Assa Abloys räntabilitet är 5,07. 

Assa Abloy tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

Alfa Laval

Alfa Laval tillverkar värmeväxlare, separatorer samt ventiler och pumpar inom flödeshantering. 

Börsvärdet för aktien Alfa Laval var den 26 Mars 27,159 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för 

Alfa Lavals räntabilitet är 12,71. 

Alfa Laval tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

SSAB

SSAB tillverkar höghållfast stål, som tunnplåt, grovplåt och vidareförädling. Börsvärdet för aktien 

SSAB A var den 26 Mars 23,213 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för SSAB’s räntabilitet är 

9,61.

SSAB tillhör branschen Material.

Getinge

Getinge levererar utrustning och system för hälsovård och labb. Börsvärdet för aktien Getinge B var 

den 26 Mars 22,173 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Getinges räntabilitet är 3,35. 

Getinge tillhör branschen Hälsovård.

Securitas

Securitas är ett vaktbolag. Börsvärdet för aktien Securitas B var den 26 Mars 21,995 Miljarder SEK. 

Standardavvikelsen för Securitas räntabilitet är 4,28. 

Securitas tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.
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Electrolux

Electrolux är tillverkare av inomhusprodukter som vitvaror. Börsvärdet för aktien Electrolux B var 

den 26 Mars 19,759 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Electrolux’s räntabilitet är 5,39. 

Electrolux tillhör branschen Sällanköpvaror- och tjänster.

Meda

Meda är läkemedelsbolag som är verksamt inom specialty pharma. Börsvärdet för aktien Meda A 

var den 26 Mars 14,659 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Medas räntabilitet är 5,44. 

Meda tillhör branschen Hälsovård.

SAS

SAS är ett flygbolag som är fokuserat mot resande från och inom norra Europa. Börsvärdet för 

aktien SAS var den 26 Mars 14,312 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för SAS’s räntabilitet är 

20,92. 

SAS tillhör branschen Industrivaror- och tjänster.

Holmen

Holmen är ett skogsbolag som producerar tidnings- och journalpapper, kartonger och trävaror. 

Börsvärdet för aktien Holmen var den 26 Mars 13,036 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för 

Holmens räntabilitet är 0,84. 

Holmen tillhör branschen Material.

Boliden

Boliden är ett gruvbolag som är inriktat mot främst zink och koppar. Börsvärdet för aktien Boliden 

var den 26 Mars 11,323 Miljarder SEK. Standardavvikelsen för Bolidens räntabilitet är 18,39. 

Boliden tillhör branschen Material.

4.2 Branscher

Nedan följer en beskrivning av branscherna och vilka företag som ingår i dessa branscher. 

Definitionen av branscher kommer från Veckans Affärer, nr 13 26/3-2009. För att få fram ett mer 

representativt värde som används i chitvå-metoden så har minst fem företags lönsamhet tagits i 
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beaktning. Detta tillämpas i alla branscher förutom branschen ”Dagligvaror”, där endast fyra 

företags lönsamhet ligger till grund för chitvå-metodens data, då data från fler företag inte fanns 

tillgänglig vid tidpunkten för undersökningen. Uträkningarna för de extra företagens genomsnittliga 

lönsamhet återfinns i Bilaga 2. 

Material

Inom denna bransch tillhör företag som är verksamma inom Gruv & Metall och skogsprodukter. 

Företag som behandlas i uppsatsen som är verksamma inom denna bransch är45, (genomsnittlig 

lönsamhet för företaget 2003-2007 inom parantes):

SCA (8,4%)

SSAB (24,6%)

Holmen (8,8%)

Boliden (23,04%)

Då det är fyra företag som uppsatsen behandlar inom denna bransch så tas data fram för ett extra 

företags genomsnittliga lönsamhet, för att få större underlag för testet i chitvå-metoden (ett annat 

företag inom branschen utöver de företag som redan finns med väljs):

Höganäs: genomsnittlig avkastning på eget kapital: 16,68%.46

Industrivaror- och tjänster

Inom denna bransch tillhör företag som är verksamma inom Flyg & försvar, Byggvaror, Bygg- & 

anläggning, Elektriska produkter, Industrikonglomerat, Tunga maskiner, Distribution & 

återförsäljare, Företagstjänster, Flygbolag och Rederier. Företag som behandlas i uppsatsen som är 

verksamma inom denna bransch är47, (genomsnittlig lönsamhet för företaget 2003-2007 inom 

parantes):

Assa Abloy (16,1%)

Skanska (20,94%)

Alfa Laval (22,9%)

Atlas Copco (30,98%)

Sandvik (25,62%)

Scania (23,82%)

                                               
45 Veckans affärer, nummer 13, 2009
46 Höganäs årsredovisningar 2003-2007
47 Veckans affärer, nummer 13, 2009
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SKF (20,22%)

Volvo (13,96%)

Securitas (9,6%)

SAS (3,28%)

Då det är tio företag som uppsatsen behandlar inom denna bransch anses det inte vara betydande att 

lägga till extra företag för att få större underlag för testet i chitvå-metoden.

Sällanköpvaror- och tjänster

Inom denna bransch tillhör företag som är verksamma inom Fordonskomponenter, Vitvaror, Sport 

& fritidsprodukter, Beklädnad & accessoarer, Hotell & restaurang, Media, Internethandel och 

Detaljhandel. Företag som behandlas i uppsatsen som är verksamma inom denna bransch är48, 

(genomsnittlig lönsamhet för företaget 2003-2007 inom parantes):

Electrolux (15,2%)

H&M (38,2%)

Då det är två företag som uppsatsen behandlar inom denna bransch så tas data fram för tre extra 

företags genomsnittliga lönsamhet:

MTG, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 23,0%.49

Autoliv, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 13,2% 50

Clas Ohlson, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 30,58%,51

Dagligvaror

Inom denna bransch tillhör företag som är verksamma inom Livsmedelsdistribution, 

Livsmedelsprodukter, Tobak och Hygienprodukter. Företag som behandlas i uppsatsen som är 

verksamma inom denna bransch är52, (genomsnittlig lönsamhet för företaget 2003-2007 inom 

parantes):

Swedish match (44,44%)

                                               
48 Veckans affärer, nummer 13, 2009
49 MTG:s årsredovisningar 2003-2007
50 Autolivs årsredovisningar 2003-2007
51 Clas Ohlsons årsredovisningar 2003-2007
52 Veckans affärer, nummer 13, 2009
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Då det är ett företag som uppsatsen behandlar inom denna bransch så tas data fram för fyra extra 

företags genomsnittliga lönsamhet:

Axfood, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 32,04%53

AarhusKarlshamn, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 9,12%54

Midelfart Sonesson, genomsnittlig avkastning på eget kapital: -7,6%55

Data på genomsnittlig avkastning på eget kapital kunde bara tas fram på tre extra företag, då data 

för tidigare årsredovisningar av Oriflame och Cloetta inte fanns tillgängliga vid tidpunkten för 

undersökningen.

Hälsovård

Inom denna bransch tillhör företag som är verksamma inom Medicinsk teknik, Hälsorelaterade 

tjänster, Bioteknik och Läkemedel. Företag som behandlas i uppsatsen som är verksamma inom 

denna bransch är56, (genomsnittlig lönsamhet för företaget 2003-2007 inom parantes):

Getinge (24,1%)

Meda (14,96%)

Då det är två företag som uppsatsen behandlar inom denna bransch så tas data fram för tre extra 

företags genomsnittliga lönsamhet:

Elekta, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 18,4%57

Q-med, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 33,8%58

Biovitrum, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 9,34%59

Informationsteknik

Inom denna bransch tillhör företag som är verksamma inom Internetrelaterad programvara & 

tjänster, IT-konsulter, Programvara, Kommunikationsutrustning, Datorer & tillbehör och 

Elektronisk utrustning & instrument. Företag som behandlas i uppsatsen som är verksamma inom 

denna bransch är60, (genomsnittlig lönsamhet för företaget 2003-2007 inom parantes):

Ericsson (15,2%)
                                               
53 Axfoods  årsredovisningar 2003-2007
54 AarhusKarlshamns årsredovisningar 2003-2007
55 Midelfart Sonessons årsredovisningar 2003-2007
56 Veckans affärer, nummer 13, 2009
57 Elektas  årsredovisningar 2003-2007
58 Q-meds årsredovisningar 2003-2007
59 Biovitrums årsredovisningar 2003-2007
60 Veckans affärer, nummer 13, 2009
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Då det är endast ett företag som uppsatsen behandlar inom denna bransch så tas data fram för fyra 

extra företags genomsnittliga lönsamhet:

TietoEnator, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 19,42%61

Axis, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 24,74%62

Orc Software, genomsnittlig avkastning på eget kapital: 20,0%63

IFS, genomsnittlig avkastning på eget kapital: -9,54%64

                                               
61 TietoEnators  årsredovisningar 2003-2007
62 Axis årsredovisningar 2003-2007
63 Orc Softwares årsredovisningar 2003-2007
64 IFS:s årsredovisningar 2003-2007
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4.3 Sammanställning av nyckeltal

Nedan följer en sammanställning av de 20 valda företagens nyckeltal. Dessa nyckeltal är framtagna 

från respektive företags årsredovisningar. Uträkningarna för dessa genomsnittliga nyckeltal och 

standardavvikelsen på räntabiliteten återfinns i Bilaga 1.

Företag Räntabilitet Soliditet Omsättning Standardavvikelse

H&M 38,20% 78,02% 72,7252 5,04

Ericsson 15,20% 47,70% 154,1066 17,86

Volvo 13,96% 30,54% 235,8332 7,87

Atlas Copco 30,98% 44,96% 48,7766 15,03

Sandvik 25,62% 41,80% 65,0834 8,63

Scania 23,82% 29,02% 65,1842 6,7

SCA 8,40% 44,20% 95,8084 4,28

SKF 20,22% 43,98% 49,4296 4,78

Skanska 20,94% 25,38% 128,6386 0,64

Swedish match 44,44% 22,42% 12,9632 11,7

Assa Abloy 16,10% 39,20% 28,4188 5,07

Alfa Laval 22,90% 35,42% 19,9944 12,71

SSAB 24,60% 56,00% 30,1892 9,61

Getinge 24,10% 33,44% 12,275 3,35

Securitas 9,60% 28,00% 58,7772 4,28

Electrolux 15,20% 32,26% 116,5554 5,39

Meda 14,96% 39,26% 3,4128 5,44

SAS 3,28% 25,60% 54,7304 20,92

Holmen 8,80% 52,92% 1,7078 0,84

Boliden 23,04% 45,56% 2,3262 18,39

Tabell 1: Sammanställning av nyckeltal
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5 Analys

Detta kapitel behandlar den hårda data som tagits fram i empirin, där den analyseras matematiskt 

för att påvisa om det finns ett samband mellan olika variabler. Utförliga beräkningar för de olika 

använda formlerna återfinns i ”Bilaga 3”. 

5.1 Kapitalstruktur

Nedan följer en tabell på värden framtagna i syfte att användas i formler för att påvisa eller förkasta 

samband mellan soliditet och företags lönsamhet. 

X= Genomsnittlig Soliditet 

Y= Genomsnittlig Räntabilitet på eget kapital. 

X Y

H&M 78,02 38,2

Ericsson 47,7 15,12

Volvo 30,54 13,96

Atlas Copco 44,96 30,98

Sandvik 41,8 25,62

Scania 29,02 23,82

SCA 44,2 8,4

SKF 43,98 20,22

Skanska 25,38 20,94

Swedish Match 22,42 44,44

Assa Abloy 39,2 16,1

Alfa Laval 35,42 22,9

SSAB 56 24,6

Getinge 33,44 24,1

Securitas 28 9,6

Electrolux 32,26 15,2

Meda 39,26 14,96
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SAS 25,6 3,28

Holmen 52,92 8,8

Boliden 45,56 23,04

∑ 795,68 404,28

Tabell 2: Kapitalstruktur

N=20

Genomsnittligt X = 39,784

Genomsnittligt Y = 20,214

I studien finns variabler för 20 företag, därför är N = 20. Vidare får man ett genomsnittligt X och Y 

genom att dividera summan av alla X och Y med antalet företag, det vill säga 795,68/20 samt 

404,28/20. 

Vidare sker en beräkning av standardavvikelsen för X och Y, där värdet återfinns sedan vid 

beräkning av Sb som är en del av formeln för hypotesprövning. Detta resulterar i att de observerade 

variablerna X och Y får en standardavvikelse på 13,03509 och 10,05928. 

Sedan beräknas korrelationskoefficienten mellan soliditet och lönsamhet. Korrelationen mellan 

soliditeten och lönsamheten får ett värde på 0,224389. 

Vidare görs en linjär regression, vilket visar funktionen av y. Detta görs för åskådliggöra hur 

mycket en förändring av x förändrar värdet av y. Vid uträkning av dessa formler erhålles ett värde 

på b till 0,173163, och detta i sin tur ger ett värde på a till 13,3249. 
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Nedan visar grafen alla företags soliditet och räntabilitet och förhållande mellan dessa. 
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Figur 1 Diagram För Soliditet

Hypotesprövning:

Därefter beräknas värdet för Sb fram som sedananvänds i formeln för t-testet. 

Värdet på Sb blir 0,177255.

Med 5 % signifikansnivå och 18 frihetsgrader så blir det kritiska värdet 1,73 enligt t-tabellen.

Hypotesformulering:

H0= Det finns inget signifikant samband mellan soliditet och lönsamhet, b = 0. 

H1= Det finns ett signifikant samband mellan soliditet och lönsamhet, b ≠ 0.

Det beräknade värdet på t blir 0,976915 vilket ligger under det kritiska värdet 1,73, vilket innebär 

att H0 antas. Det finns inget signifikant samband mellan soliditet och lönsamhet. 

5.1.1 Swedish Match

Figur 1 visar att Swedish Match avviker från de resterande företagen (punkten längst upp till vänster). 

Detta bidrar troligtvis till den låga korrelationen mellan kapitalstruktur och lönsamhet. För att bevisa 

detta görs en ny beräkning av korrelationen, men denna gång utan siffror tagna från Swedish Matchs 

årsredovisningar. Detta resulterar i en korrelation på 0,514, vilket är ett betydligt starkare positivt 

samband mellan soliditeten och lönsamheten. 
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Vidare görs ett t-test även på detta, vilket resulterar i ett t-värde på 2,542562. Med en kritisk gräns på 

1,73 och ett t-värde på 2,542562 resulterar detta i att H1 antas, det vill säga att det finns ett signifikant 

samband mellan soliditet och lönsamhet när företaget Swedish Match tas bort från urvalet. 
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5.2 Storlek

Nedan följer en tabell på värden framtagna i syfte att användas i formler för att påvisa eller förkasta 

samband mellan omsättning och företags lönsamhet. 

X= Genomsnittlig omsättning, (miljarder kronor)

Y= Genomsnittlig Räntabilitet på eget kapital. 

X Y

H&M 72,7252 38,2

Ericsson 154,107 15,12

Volvo 235,833 13,96

Atlas Copco 48,7766 30,98

Sandvik 65,0834 25,62

Scania 65,1842 23,82

SCA 95,8084 8,4

SKF 49,4296 20,22

Skanska 128,639 20,94

Swedish Match 12,9632 44,44

Assa Abloy 28,419 16,1

Alfa Laval 19,9944 22,9

SSAB 30,1892 24,6

Getinge 12,275 24,1

Securitas 58,7772 9,6

Electrolux 116,555 15,2

Meda 3,5254 14,96

SAS 54,7304 3,28

Holmen 1,7078 8,8

Boliden 2,3262 23,04

∑ 1257,05 404,28

Tabell 3: Omsättning
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N=20

Genomsnittligt X = 62,85245

Genomsnittligt Y = 20,214

I studien finns variabler för 20 företag, därför är N = 20. Vidare får man ett genomsnittligt X och Y 

genom att dividera summan av alla X och Y med antalet företag, det vill säga 1257,049/20 samt 

404,28/20. 

Vidare sker en beräkning av standardavvikelsen för X och Y, där värdet återfinns sedan vid 

beräkning av Sb som är en del av formeln för hypotesprövning. Detta resulterar i att de observerade 

variablerna X och Y får en standardavvikelse på 59,46008 och 10,05928. 

Sedan beräknas korrelationskoefficienten mellan omsättning och lönsamhet. Korrelationen mellan 

omsättning och lönsamheten får ett värde på -0,22998.

Vidare görs en linjär regression, vilket visar funktionen av y. Detta görs för åskådliggöra hur 

mycket en förändring av x förändrar värdet av y. Vid uträkning av dessa formler erhålles ett värde 

på b till -0,03891, och detta i sin tur ger ett värde på a till 22,6596.

Nedan visar grafen alla företags omsättning och räntabilitet och förhållande mellan dessa.
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Hypotesprövning:

Därefter beräknas värdet för Sb fram som sedananvänds i formeln för t-testet. 

Värdet på Sb blir 0,038807.

Med 5 % signifikansnivå och 18 frihetsgrader så blir det kritiska värdet 1,73 enligt t-tabellen.

Hypotesformulering:

H0= Det finns inget signifikant samband mellan omsättning och lönsamhet, b = 0. 

H1= Det finns ett signifikant samband mellan omsättning och lönsamhet, b ≠ 0.

Det beräknade värdet på t blir -1,002654 vilket ligger under det kritiska värdet 1,73, vilket innebär 

att H0 antas. Det finns inget signifikant samband mellan omsättning och lönsamhet. 

5.3 Branschtillhörighet

Nedan följer en tabell på värden där summan används för att få ett genomsnittligt värde på företags 

lönsamhet i syfte att användas i chitvå-metoden.

Y= Genomsnittlig Räntabilitet på eget kapital  

Y

H&M 38,2

Ericsson 15,12

Volvo 13,96

Atlas Copco 30,98

Sandvik 25,62

Scania 23,82

SCA 8,4

SKF 20,22

Skanska 20,94

Swedish Match 44,44

Assa Abloy 16,1
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Alfa Laval 22,9

SSAB 24,6

Getinge 24,1

Securitas 9,6

Electrolux 15,2

Meda 14,96

SAS 3,28

Holmen 8,8

Boliden 23,04

∑ 404,28

Tabell 4: Genomsnittlig Räntabilitet på eget kapital

Man får ett genomsnittligt Y genom att dividera summan av Y med antalet företag, det vill säga 

404,28/20. 

Genomsnittligt Y = 20,214

Nedan följer en tabell där företagen har delats in i branscher samt placerats under rätt kategori av 

lönsamhet, det vill säga om företagen har en lönsamhet som är lägre eller högre än genomsnittet. Vidare 

har det lagts till ytterligare företag för att få minst fem företag i varje bransch. Detta har tillämpats i alla 

branscher förutom ”Dagligvaror” då data från fler företag inte fanns tillgänglig vid tidpunkten för 

undersökningen. 

Tabellen nedan är den observerade (O) frekvensen. 

Bransch Låg lönsamhet (<20,214) Hög lönsamhet (>20,214) Summa

Material 3 2 5

Industrivaror- och tjänster 5 5 10

Sällanköpvaror- och tjänster 2 3 5

Dagligvaror 2 2 4

Hälsovård 3 2 5

Informationsteknik 4 1 5

Summa 19 15 34

Tabell 5: Observerad Frekvens (O)
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Tabellen nedan redogör för den förväntade (E) frekvensen. 

Bransch Låg lönsamhet (<20,214) Hög lönsamhet (>20,214) Summa

Material 2,794117647 2,205882353 5

Industrivaror- och tjänster 5,588235294 4,411764706 10

Sällanköpvaror- och tjänster 2,794117647 2,205882353 5

Dagligvaror 2,235294118 1,764705882 4

Hälsovård 2,794117647 2,205882353 5

Informationsteknik 2,794117647 2,205882353 5

Summa 19 15 34

Tabell 6: Förväntad Frekvens (E)

Med siffrorna i ovanstående tabeller beräknas därefter chitvå-värdet, vilket blev 1,95649. 

Hypotesprövning:

Med 5 % signifikansnivå och 5 frihetsgrader så blir det kritiska värdet 11,07 enligt 2-fördelningen.

Hypotesformulering:

H0= Det finns inget signifikant samband mellan branschtillhörigheten och företags lönsamhet, b = 

0. 

H1= Det finns ett signifikant samband mellan branschtillhörigheten och företags lönsamhet, b ≠ 0.

Det beräknade värdet på chitvå-värdet blev 1,95649 vilket ligger under det kritiska värdet 11,07, 

vilket innebär att H0 antas. Det finns inget signifikant samband mellan branschtillhörigheten och 

företagslönsamheten. 
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5.4 Standardavvikelse

Uppsatsen undersöker om det finns något samband mellan företags standardavvikelse på räntabilitet 

och lönsamheten. Detta görs för att standardavvikelsen är ett mått på risken som företaget tar vilket 

betyder att resultatet som erhålles visar hur mycket lönsamheten påverkas av risken. 

Nedan följer en tabell på värden framtagna i syfte att användas i formler för att påvisa eller förkasta 

samband mellan standardavvikelse för företagens räntabilitet och företags lönsamhet. 

X= Standardavvikelse för företagens räntabilitet.

Y= Genomsnittlig Räntabilitet på eget kapital. 

X Y

H&M 5,04 38,2

Ericsson 17,86 15,12

Volvo 7,87 13,96

Atlas Copco 15,03 30,98

Sandvik 8,63 25,62

Scania 6,7 23,82

SCA 4,28 8,4

SKF 4,78 20,22

Skanska 0,64 20,94

Swedish Match 11,7 44,44

Assa Abloy 5,07 16,1

Alfa Laval 12,71 22,9

SSAB 9,61 24,6

Getinge 3,35 24,1

Securitas 4,28 9,6

Electrolux 5,39 15,2

Meda 5,44 14,96

SAS 20,92 3,28

Holmen 0,84 8,8

Boliden 18,39 23,04
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∑ 168,53 404,28

Tabell 7: Standardavvikelse

N=20

Genomsnittligt X = 8,4265

Genomsnittligt Y = 20,214

I studien finns variabler för 20 företag, därför är N = 20. Vidare får man ett genomsnittligt X och Y 

genom att dividera summan av alla X och Y med antalet företag, det vill säga 168,53/20 samt 

404,28/20. 

Vidare sker en beräkning av standardavvikelsen för X och Y, där värdet återfinns sedan vid 

beräkning av Sb som är en del av formeln för hypotesprövning. Detta resulterar i att de observerade 

variablerna X och Y får en standardavvikelse på 5,868 och 10,05928. 

Sedan beräknas korrelationskoefficienten mellan standardavvikelsen för företagens räntabilitet och 

lönsamhet. Korrelationen mellan standardavvikelsen och lönsamheten får ett värde på 0,0642. 

Vidare görs en linjär regression, vilket visar funktionen av y. Detta görs för åskådliggöra hur 

mycket en förändring av x förändrar värdet av y. Vid uträkning av dessa formler erhålles ett värde 

på b till 0,110, och detta i sin tur ger ett värde på a till 19,287.

Nedan visar grafen alla företags standardavvikelse och räntabilitet och förhållande mellan dessa.
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Hypotesprövning:

Därefter beräknas värdet för Sb fram som sedan används i formeln för t-testet. 

Värdet på Sb blir 0,4032.

Med 5 % signifikansnivå och 18 frihetsgrader så blir det kritiska värdet 1,73 enligt t-tabellen.

Hypotesformulering:

H0= Det finns inget signifikant samband mellan standardavvikelsen på företagens räntabilitet och 

lönsamhet, b = 0. 

H1= Det finns ett signifikant samband mellan standardavvikelsen på företagens räntabilitet och 

lönsamhet, b ≠ 0.

Det beräknade värdet på t blir 0,2728 vilket ligger under det kritiska värdet 1,73, vilket innebär att 

H0 antas. Det finns inget signifikant samband mellan standardavvikelsen på företagens räntabilitet 

och lönsamhet. 
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6 Slutsatser & Diskussion

Detta kapitel kommer att redogöra för uppsatsens slutsatser samt en diskussion kring dessa. Syftet 

med denna uppsats har varit att undersöka om det kan finnas något samband mellan företags 

lönsamhet och företags kapitalstruktur, företags storlek, branschtillhörigheten och 

standardavvikelsen på räntabilitet. Detta innebär att en empirisk studie skedde på soliditet, 

omsättning, branschtillhörigheten samt standardavvikelsen på räntabilitet för att se hur och om det 

fanns något samband mellan lönsamheten och dessa fyra faktorer.

Det första som analyserats är företagens kapitalstruktur och hur denna har en påverkan på 

lönsamheten. En beräkning skedde på kapitalstrukturens och lönsamhetens korrelationskoefficient, 

vilket var 0,224389. Denna siffra anger ett svagt positivt samband mellan dessa faktorer, vilket det i 

sin tur innebär att en ökning av soliditeten bidrar till en ökning av lönsamheten. Generellt innebär 

detta alltså ett positivt samband men i och med att denna siffra är låg så innebär det att denna 

förändring inte är stark och därför kan detta positiva samband inte antas i alla lägen. Därför gjordes 

en hypotesprövning för att säkerställa sambandets signifikans. Vid en hypotesprövning formuleras 

två hypoteser, en nollhypotes och en mothypotes, vilket även var fallet i denna uppsats. 

Hypotesprövningen anger vilken hypotes som ska förkastas eller antas, detta med hjälp av t-testet. I 

analysen för kapitalstrukturen fick man t-värdet till 0,976915 och med 5 % signifikansnivå det 

kritiska värdet till 1,73. De tester som gjorts i uppsatsen visar på att det inte är några samband som 

kan dras i generella termer i förhållandet mellan soliditet och lönsamhet, slutsatsen blir således att 

det inte finns något signifikant samband mellan dessa faktorer.

Vidare kan det tilläggas att om Swedish Match tas bort från urvalet vid beräkning av samband 

mellan soliditet och lönsamhet, så framgick det tydligt att det är ett betydligt starkare samband 

mellan dessa faktorer. Korrelationen mellan dessa faktorer blev 0,514 och t-testet gav ett värde på 

2,542562, vilket resulterade i att H1 antogs. Detta innebär alltså det finns ett signifikant samband 

mellan soliditet och lönsamhet om Swedish Match tas bort. 

Vidare gjordes en analys av företags storlek i förhållande till lönsamheten, där omsättningen var 

nyckeltalet för storleken. Även här gjordes en beräkning på korrelationen mellan omsättningen och 

lönsamheten, värdet på korrelationen blev -0,22998. Detta värde innebär att det finns ett svagt 
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negativt samband mellan dessa faktorer. Detta innebär att en minskad omsättning leder till en ökad 

lönsamhet, dock så är detta ett väldigt svagt negativt samband. För att säkerställa signifikansen med 

detta samband gjordes en hypotesprövning där två hypoteser formulerades, en nollhypotes och en 

mothypotes. Hypotesprövningens t-test gav ett värde på -1,002654 och det kritiska värdet med 5 % 

signifikansnivå uppgick till 1,73. Detta innebär att H0 antogs, det vill säga att det inte finns något 

signifikant samband mellan omsättning och lönsamhet. 

Den tredje faktorn som analyserades i förhållande till lönsamheten i denna uppsats är 

branschtillhörigheten. Det som togs i beaktande vid analysen för branschtillhörigheten var hur 

företagen i fråga låg i förhållande till den genomsnittliga lönsamheten (20,214%). Företagen som 

uppsatsen fokuserade på delades därefter in i två kategorier, under branschgenomsnittet och över 

branschgenomsnittet. Därefter gjordes en chitvå-beräkning där den observerade frekvensen ställdes 

mot den förväntade frekvensen. Vidare hade uppsatsens chitvå-analys 5 frihetsgrader och med 5 % 

signifikansnivå ett kritiskt värde på 11,07 enligt 2-fördelningen. Det beräknade chitvå-värdet för 

analysen var 1,95649 vilket låg klart under det kritiska värdet, vilket det i sin tur medförde att H0

måste antas, det vill säga att det inte finns något signifikant samband mellan branschtillhörigheten 

och företagslönsamheten. 

Den sista faktorn som analyserades är standardavvikelsen på räntabilitet i förhållande till 

lönsamheten. Standardavvikelsen på räntabilitet visar hur stora fluktuationerna är kring företagets 

räntabilitet. Beräkningar gjordes på företagens standardavvikelse för att vidare kunna beräkna 

korrelationen. Korrelationen mellan företags standardavvikelse på räntabilitet och lönsamheten 

uppgick till 0,0642, vilket innebär ett svagt positivt samband. Detta i sin tur innebär att ju högre 

standardavvikelse på räntabilitet desto högre lönsamhet har ett företag. Men det måste poängteras 

att detta samband är väldigt svagt. Därför gjordes även här en hypotesprövning för att säkerställa 

signifikansen med detta samband. Hypotesprövningen gav ett t-värde på 0,2728, och det kritiska 

värdet med 5 % signifikansnivå var 1,73, vilket visar att t-värdet ligger klart under det kritiska 

värdet. Detta resulterar i att H0 måste antas, det vill säga att det inte finns något signifikant samband 

mellan standardavvikelsen för företagens räntabilitet och lönsamheten. Av de fyra analyserade 

faktorerna har standardavvikelse för räntabilitet den lägsta korrelationen med lönsamheten, vilket 

innebär att det inte spelar någon roll vad företaget har för standardavvikelse på räntabilitet eftersom 

lönsamheten inte är beroende av den. 
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Detta visar att alla faktorer som har undersökts i denna uppsats inte har något signifikant samband 

med företags lönsamhet. 

När beräkning av chitvå-värdet gjordes, ställdes en tabell upp över den observerade frekvensen (se 

sida 30), det vill säga hur många företag som låg under den genomsnittliga lönsamheten samt över 

den genomsnittliga lönsamheten. Då framgick det tydligt att ungefär hälften av alla företag i vardera 

bransch tillhörde kategorin under respektive över den genomsnittliga lönsamheten. Med detta kan 

en slutsats dras om att det inte spelar någon roll vilken bransch ett företag tillhör, det vill säga att 

branschen i sig inte gynnar ett företags lönsamhet. Vidare framgick det även att fyra av fem 

analyserade företag i branschen Informationsteknik låg i kategorin under genomsnittliga 

lönsamheten. Detta kan betyda att det är något svårare att vara lönsam inom denna bransch. 

Vad gäller tillvägagångssättet vid beräkning av företags nyckeltal så kan det påpekas att data som 

valts att undersökas från respektive företags årsredovisning över en tidsperiod om 5 år, skulle ha 

varit annorlunda och även gett ett annorlunda resultat om vi valt att endast undersöka ett års 

nyckeltal. Det som skedde vid beräkning av dessa tal var att genomsnittet dolde alla extremvärden. I 

början av undersökningen så var tanken att vi skulle dölja dessa extremvärden för att få en 

övergripande bild av företags nyckeltal men nu i efterhand så kanske dessa extremvärden skulle ha 

bidragit till klarare resultat vad gäller korrelationen. Med detta menas att undersökningen som 

uppsatsen gjort har gett ett resultat som visar ett samband men som ändå bidrar till att man antar 

hypotesen om inget signifikant samband. Ett exempel på detta är Swedish Match, detta företag har 

enligt uppsatsens undersökning en genomsnittlig soliditet på 22,42 % och en genomsnittlig 

räntabilitet på 44,44 %, medan företaget år 2007 har en soliditet på 4,4 % och en räntabilitet på 63,3 

% (se kapitel 4 Empiri). Om dessa siffror hade använts i undersökningen så hade det bidragit till 

andra resultat. 

Denna uppsats har baserat sin undersökning på 20 företag, vilket är ett förhållandevis lågt antal. 

Resultatet för uppsatsen hade kunnat bli mer tillförlitligt om urvalet hade varit större. Men 

möjligheterna till ett större urval för denna undersökning har varit väldigt begränsade, på grund av 

exempelvis tidsbrist. Uppsatsens urval av det låga antalet företag kan orsaka ett missvisande 

resultat. Detta på grund av möjligheten som finns om något företag skulle avvika från det vanligaste 

mönstret vad gäller det som undersökts. Men om urvalet för denna uppsats hade varit större då hade 

det genererat ett mer representativt resultat då ett eller några få företags siffror inte hade påverkat 

det slutliga resultatet i uppsatsen i samma utsträckning som ett litet urval.



38

En annan faktor som skulle ha kunnat påverka uppsatsens resultat är valet av definitionen för 

lönsamhet. Definitionen för lönsamhet, det vill säga den beroende variabeln som valdes för denna 

uppsats är räntabilitet på eget kapital. Uppsatsens resultat skulle ha kunnat bli annorlunda om något 

annat nyckeltal hade valts istället för räntabilitet på eget kapital, som till exempel räntabilitet på 

totalt kapital eller vinstmarginal. 

Vidare kan det diskuteras huruvida data från företagens årsredovisningar stämmer. Vid 

datainsamlingen för denna uppsats har inga siffror från de respektive årsredovisningarna kritiserats 

utan dessa har accepterats utan några justeringar. 
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7 Vidare Forskning

Uppsatsen har i föregående kapitel belyst problematiken av tillvägagångssättet vid beräkning av företags 

nyckeltal. Där togs det upp att resultatet för uppsatsen troligtvis skulle se annorlunda ut om data för ett 

års nyckeltal undersökts istället för ett genomsnitt för 5 år. Som tidigare beskrivits så har denna uppsats 

valt att beräkna ett genomsnitt av nyckeltalen vilket dolde alla extremvärden som vissa företag hade 

under de 5 år som undersökts. 

Förslaget till en vidare forskning består i att uppsatsförfattarna kan ha samma ansats som valts för denna 

uppsats men att dessa inte beräknar ett genomsnitt av nyckeltalen utan väljer istället att beräkna 

nyckeltalen för ett år, som exempelvis att samla in data från ett års årsredovisning. Detta kan resultera i 

ett annorlunda utfall.
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Volvo http://www.volvo.com/group/sweden/sv-se/aktieagare/reports/arsredovisningar/  2009-04-07 

Årsredovisningar : Volvo Group – Sverige

Atlas Copco http://www.atlascopco.com/se/Investorrelations/Financialreports/Annualreports/ 2009-

04-07 Årsredovisningar att ladda ned 

Sandvik 

http://www.sandvik.com/sandvik/0010/Internet/Global/se03350.nsf/GenerateTopFrameset?ReadFor

m&menu=&view=http%3A//www.sandvik.com/sandvik/0010/Internet/Global/se03351.nsf/Alldocs/

D63A0B5848F4BD37C1256B5A0036EB6C&banner=/sandvik/0010/Internet/Global/se03350.nsf/L

ookupAdm/BannerForm%3FOpenDocument 2009-04-08 Sandvik – Engineering group in tooling, 

materials technology, mining and construction

Scania http://scania.com/ir/Reports/annual.asp 2009-04-08 Annual reports

SCA http://www.sca.com/en/Investors/Reports/Annual-reports/ 2009-04-08 Annual reports – SCA

SKF 

http://www.skf.com/portal/skf/home/investors?paf_dm=shared&paf_gm=content&paf_gear_id=600

033&included=http%3A%2F%2Finvestors.skf.com%2Fmain.php%3Fp%3Dreports%26lang%3Dsv

2009-04-08 SKF Investor Relations
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Skanska http://www.skanska.com/sv/Finansiellt/Finansiella-rapporter/Arsredovisning/ 2009-04-08 

Årsredovisning – Finansiella rapporter – Investerare – Skanska

Swedish Match http://www.swedishmatch.com/en/Investors/Publications/Annual-reports/ 2009-04-

08 Annual reports – Swedish match

Assa Abloy http://www.assaabloy.com/sv/com/IR/Finansiella-rapporter/Arsredovisning/ 2009-04-

09 Årsredovisning 2008 – ASSA ABLOY

Alfa Laval http://www.alfalaval.com/about-us/investors/reports/annual-reports/pages/annual-

reports.aspx 2009-04-09 Annual reports, Investors, Alfa Laval

SSAB http://www.ssab.com/en/Investors/Financial-reports--presentation/ 2009-04-09 SSAB –

Financial reports & presentations

Getinge http://www.getingegroup.com/getinge.asp?Page=f_financialreport  2009-04-09 

GETINGEGROUP.COM

Securitas http://www.securitas.com/sv/Investerarrelationer/Finansiella-rapporter/Arsredovisningar

2009-04-09 Årsredovisningar – Securitas AB (publ)

Electrolux http://www.electrolux.com/annual_reports.aspx 2009-04-09 Annual reports - Annual 

reports

Meda http://www.meda.se/swedish/finansiell_information/rapporter  2009-04-14 Meda

SAS http://www.sasgroup.net/SASGROUP_IR/CMSContent/Annual%20reports%20history.htm

2009-04-14 SAS Group

Holmen http://www.holmen.com/main.aspx?ID=1374efee-cb50-435f-9171-c5610dc9d270 2009-

04-14 Årsredovisning
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Boliden 

http://www.boliden.com/www/BolidenSE.nsf/(WebPress)/84c52e7dfd9b1c14c12572bb0055ae6a?o

penDocument 2009-04-14 Boliden

Höganäs  http://www.hoganas.com/sv/Investerare-/Finansiell-Information/Arsrapporter/ 2009-04-

15 Årsrapporter - Höganäs

MTG http://www.mtg.se/sv/Investerare/Arsredovisningar/ 2009-04-16 Årsredovisningar – MTG

Autoliv 

http://www.autoliv.com/wps/wcm/connect/autoliv/Home/Investors/Financial%20Reports/Annual

2009-04-17 Autoliv Inc - Investors - Annual Financial Reports

Clas Ohlson http://www.clasohlson.se/Financial/Report.aspx?id=217318 2009-04-17 Clas Ohlson –

Rapporter Finansiell information

Axfood

http://investor.axfood.se/index.php?p=finrep&lang=sv 2009-04-17 Finansiell information -

Rapporter

AarhusKarlshamn http://www.aak.com/en/Investor/Financial-reports/  2009-04-17 Financial reports 

– AAK 

Midelfart Sonesson  http://www.midelfartsonesson.com/Investerare/Finansiella-

rapporter/Arsredovisningar/ 2009-04-17 Midelfart Sonesson | kosttillskott | naturläkemedel | 

hälsolivsmedel | förkylning | skönhet

Elekta http://www.elekta.com/corporate_international_aring_sredovisningar.php 2009-04-17 

Årsredovisningar

Q-med  http://www.q-med.se/Sites/QMEDcom/Templates/WideContentPage.aspx?id=19002 2009-

04-17 Finansiella rapporter : QMED.com/QMED.se
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Biovitrum http://www.biovitrum.se/templates/InformationPage.aspx?id=520 2009-04-17 

Finansiella rapporter Biovitrum

TietoEnator http://www.tieto.com/default.asp?path=1,95,33518,33541 2009-04-17 Annual Reports 

Axis http://www.axis.com/corporate/investor/financial_reports.htm 2009-04-17 Axis 

communications - Corporate – Finansiella rapporter

Orc Software http://www.orcsoftware.com/Investor-Relations/Annual-reports/ 2009-04-17 Annual 

Reports – Investor Relations | Orc Software

IFS http://www.ifsworld.com/se/about/financial_info/financial_reports_archive.asp 2009-04-17 

Finansiella rapporter arkiv
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9 Bilagor

Bilaga 1

Nedan följer beräkningen av de 20 valda företags genomsnittliga nyckeltal. 

H&M

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 72725,2 Miljoner SEK. (92123 + 80081 + 71886 + 62986 + 

56550)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 78,02% (76,9% + 78,1% + 78,1% + 79,0% + 78,0%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 38,2% (45,4% + 40,2% + 38,4% +  34,4% + 32,6%)/565

Ericsson

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 154106,6 Miljoner SEK. (187780 + 179821 + 153222 + 

131972 + 117738)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 47,7% (55,1% + 56,2% + 49,0% + 43,8% + 34,4%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 15,12% (17,2% + 23,7% + 26,7% + 24,2% + (-)16,2%)/566

Volvo

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 235833,2 Miljoner SEK. (285405 + 258835 + 240559 + 

211076 + 183291)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 30,54% (25,7% + 33,7% + 30,6% + 31,3% + 31,4%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 13,96% (18,1% + 19,6% + 17,8% + 13,9% + 0,4%)/567

Atlas Copco

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 48776,6 Miljoner SEK. (63355 + 50512 + 42205 + 43192 + 

44619)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 44,96% (25,8% + 59,2% + 47,0% + 46,9% + 45,9%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 30,98% (34,7% + 54,8% + 27,8% + 21,6% + 16,0%)/568

                                               
65 H&M:s årsredovisningar 2003-2007
66 Ericssons årsredovisningar 2003-2007
67 Volvos årsredovisningar 2003-2007
68 Atlas Copcos årsredovisningar 2003-2007
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Sandvik

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 65083,4 Miljoner SEK. (86338 + 72289 + 63370 + 54610 + 

48810)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 41,8% (35,0% + 41,0% + 41,0% + 46,0% + 46,0%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 25,62% (34,4% +  31,8% + 27,4% + 21,7% + 12,8%)/569

Scania

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 65184,2 Miljoner SEK. (84486 + 70738 + 63328 + 56788 + 

50581)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 29,02% (27,1% + 29,7% + 30,3% + 30,3% + 27,7%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 23,82% (35,0% + 24,1% + 20,8% + 21,8% + 17,4%)/570

SCA

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 95808,4 Miljoner SEK. (105913+ 101439 + 96385 + 89967 

+ 85338)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 44,2% (44,0% + 44,0% + 42,0% + 44,0% + 47,0%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 8,4% (12,0% + 9,0% + 1,0% + 10,0% + 10,0%)/571

SKF

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 49429,6 Miljoner SEK. (58559 + 53101 + 49285 + 44826 + 

41377)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 43,98% (39,6% + 42,4% + 45,2% + 49,3% + 43,4%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 20,22% (25,5% + 23,6% + 20,7% + 17,9% + 13,4%)/572

Skanska

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 128638,6 Miljoner SEK. (138781 + 125603 + 124667 + 

121263 + 132879)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 25,38% (26,3% + 27,1% + 26,1% + 25,9% + 21,5%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 20,94% (21,1% + 20,5% + 22,0% + 20,6% + 20,5%)/573

                                               
69 Sandviks årsredovisningar 2003-2007
70 Scanias årsredovisningar 2003-2007
71 SCA:s årsredovisningar 2003-2007
72 SKF:s årsredovisningar 2003-2007
73 Skanskas årsredovisningar 2003-2007
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Swedish match

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 12963,2 Miljoner SEK. (12551 + 12911 + 13311 + 13007 

+13036).

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 22,42% (4,4% + 13,0% + 30,2% + 34,0% + 30,5%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 44,44% (63,3% + 36,6% + 48,2% + 38,9% + 35,2%)/574

Assa Abloy

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 28419,0 Miljoner SEK. (33550 + 31137 + 27802 + 25526 + 

24080)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 39,2% (41,5% + 38,4% + 42,8% + 37,4% + 35,9%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 16,1% (21,0% + 11,5% + 18,1% + 20,0% + 9,9%)/575

Alfa Laval

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 19994,4 Miljoner SEK. (27553 + 24018 + 18516 + 15740 + 

14145)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 35,42% (34,1% + 36,4% + 35,9% + 37,4% + 33,3%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 22,9% (44,1% + 25,3% +16,0% + 15,9% + 13,2%)/576

SSAB

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 30189,2 Miljoner SEK. (47651 + 31054 + 27804 + 24631 + 

19806)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 56,0% (32,0% + 68,0% + 66,0% + 60,0% + 54,0%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 24,6% (22,0% + 29,0% + 30,0% + 33,0% + 9,0%)/577

Getinge

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 12275 Miljoner SEK. (16445 + 13001 + 11880 + 10889 + 

9160)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 33,44% (28,8% + 37,8% + 37,0% + 34,3% + 29,3%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 24,1% (20,3% + 22,6% + 24,3% + 29,4% + 23,9%)/578

                                               
74 Swedish matchs årsredovisningar 2003-2007
75 Assa Abloys årsredovisningar 2003-2007
76 Assa Abloys årsredovisningar 2003-2007
77 Stora Ensos årsredovisningar 2003-2007
78 Stora Ensos årsredovisningar 2003-2007
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Securitas

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 58777,2 Miljoner SEK. (62908 + 60523 + 58201 + 53404 + 

58850)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 28,0% (22,0% + 27,0% + 31,0% + 30,0% + 30,0%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 9,6% (5,0% + 6,0% + 14,0% + 14,0% + 9,0%)/579

Electrolux

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 116555,4 Miljoner SEK. (104732 + 103848 + 129469 + 

120651 + 124077)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 32,26% (26,9% + 22,7% + 33,6% + 35,4% + 42,7%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 15,2% (20,3% + 18,7% + 7,0% + 12,7% + 17,3%)/580

Meda

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 3525,4 Miljoner SEK. (8145 + 5256 + 2870 + 793 + 563)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 39,26% (32,7% + 38,0% + 32,7% + 42,8% + 50,1%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 14,96% (12,2% + 19,6% + 6,7% + 18,8% + 17,5%)/581

SAS

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 54730,4 Miljoner SEK. (52251 + 50152 + 55501 + 58093 + 

57655)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 25,6% (35,0% + 32,0% + 21,0% + 19,0% + 21,0%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 3,28% (3,8% + 37,8% + 1,4% + (-)14,9% + (-)11,7%)/582

Holmen

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 17107,8 Miljoner SEK. (19159 + 18592 + 16319 + 15653 + 

15816)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 52,92% (50,9% + 51,8% + 49,7% + 53,9% + 58,3%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 8,8% (9,0% + 9,0% + 8,0% + 8,0% + 10,0%)/583

                                               
79 Securitas årsredovisningar 2003-2007
80 Electroluxs årsredovisningar 2003-2007
81 Medas årsredovisningar 2003-2007
82 SAS:s årsredovisningar 2003-2007
83 Holmens årsredovisningar 2003-2007



49

Boliden

Genomsnittlig omsättning 2003-2007: 23266,2 Miljoner SEK. (33204 + 35213 + 20441 + 17928 + 

9545)/5.

Genomsnittlig soliditet 2003-2007: 45,56% (47,0% + 60,0% + 44,9% + 45,2% + 30,7%)/5

Genomsnittlig räntabilitet 2003-2007: 23,04% (26,0% + 51,0% + 21,7% + 16,1% + 0,4%)/584

                                               
84 Bolidens årsredovisningar 2003-2007
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Nedan följer siffrorna för standardavvikelsen för de 20 valda företagen. Formeln som använts för 

beräkningen är : 

Företag H&M Ericsson Volvo Atlas Copco Sandvik

Räntabilitet 2003 45,4 17,2 18,1 34,7 34,4

Räntabilitet 2004 40,2 23,7 19,6 54,8 31,8

Räntabilitet 2005 38,4 26,7 17,8 27,8 27,4

Räntabilitet 2006 34,4 24,2 13,9 21,6 21,7

Räntabilitet 2007 32,6 -16,2 0,4 16 12,8

Standardavvikelse 5,041825066 17,8566 7,8672104 15,03103456 8,633770903

Företag Scania SCA SKF Skanska Swedish Match

Räntabilitet 2003 35 12 25,5 21,1 63,3

Räntabilitet 2004 24,1 9 23,6 20,5 36,6

Räntabilitet 2005 20,8 1 20,7 22 48,2

Räntabilitet 2006 21,8 10 17,9 20,6 38,9

Räntabilitet 2007 17,4 10 13,4 20,5 35,2

Standardavvikelse 6,698656582 4,27785 4,7808995 0,642650761 11,69799128

Företag Assa Abloy Alfa Laval SSAB Getinge Securitas

Räntabilitet 2003 21 44,1 22 20,3 5

Räntabilitet 2004 11,5 25,3 29 22,6 6

Räntabilitet 2005 18,1 16 30 24,3 14

Räntabilitet 2006 20 15,9 33 29,4 14

Räntabilitet 2007 9,9 13,2 9 23,9 9
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Standardavvikelse 5,070009862 12,7073 9,6072889 3,34888041 4,277849927

Företag Electrolux Meda SAS Holmen Boliden

Räntabilitet 2003 20,3 12,2 3,8 9 26

Räntabilitet 2004 18,7 19,6 37,8 9 51

Räntabilitet 2005 7 6,7 1,4 8 21,7

Räntabilitet 2006 12,7 18,8 -14,9 8 16,1

Räntabilitet 2007 17,3 17,5 -11,7 10 0,4

Standardavvikelse 5,388877434 5,44454 20,91858 0,836660027 18,39192758
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Bilaga 2

Nedan följer uträkningen av de extra valda företagens genomsnittliga räntabilitet 2003-2007. 

Material

Höganäs: 16,68% , genomsnittlig avkastning på eget kapital, (16,0% + 15,5% + 12,2% + 21,0% + 

18,7%)/585

Sällanköpvaror- och tjänster

MTG: 23,0% , genomsnittlig avkastning på eget kapital, (26,0% + 28,0% + 18,0% + 30,0% + 

13,0%)/586

Autoliv: 13,2%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (12,0% + 17,0% + 12,0% + 13,0% + 

12,0%)/587

Clas Ohlson: 30,58%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (29,4% + 29,4% + 30,4% + 31,4% 

+ 32,3%)/588

Dagligvaror

Axfood: 32,04% , genomsnittlig avkastning på eget kapital, (34,2% + 32,5% + 25,1% + 32,6% + 

35,8%)/589

AarhusKarlshamn: 9,12%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (13,2% + 7,7% + 9,9% + 8,3% 

+ 6,5%)/590

Midelfart Sonesson: -7,6%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (-64,5% + (-)5,9% + 7,7% + 

16,5% + 8,2%)/591

Hälsovård

Elekta: 18,4% , genomsnittlig avkastning på eget kapital, (23,0% + 19,0% + 17,0% + 16,0% + 

17,0%)/592

Q-med: 33,8%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (24,0% + 18,0% + 7,0% + 21,0% + 

99,0%)/593

                                               
85 Höganäs årsredovisningar 2003-2007
86 MTG:s årsredovisningar 2003-2007
87 Autolivs årsredovisningar 2003-2007
88 Clas Ohlsons årsredovisningar 2003-2007
89 Axfoods  årsredovisningar 2003-2007
90 AarhusKarlshamns årsredovisningar 2003-2007
91 Midelfart Sonessons årsredovisningar 2003-2007
92 Elektas  årsredovisningar 2003-2007
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Biovitrum: 9,34%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (5,4% + 6,7% + 10,3% + 6,3% + 

18,0%)/594

Informationsteknik

TietoEnator: 19,42% , genomsnittlig avkastning på eget kapital, (-5,7% + 15,5% + 27,3% + 45,9% 

+ 14,1%)/595

Axis: 24,74%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (50,3% + 35,3% + 24,6% + 11,5% + 

2,0%)/596

Orc Software: 20,0%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (33,9% + 22,4% + 10,4% + 10,6% 

+ 22,7%)/597

IFS: -9,54%, genomsnittlig avkastning på eget kapital, (10,9% + 28,4% + 8,1% + (-)47,2% +                 

(-)47,9%)/598

                                                                                                                                                                  
93 Q-meds årsredovisningar 2003-2007
94 Biovitrums årsredovisningar 2003-2007
95 TietoEnators  årsredovisningar 2003-2007
96 Axis årsredovisningar 2003-2007
97 Orc Softwares årsredovisningar 2003-2007
98 IFS:s årsredovisningar 2003-2007
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Bilaga 3

Här presenteras utförliga beräkningar av formler som används i avsnittet ”Analys & Resultat”. 

Nedan följer uträkningar från analysen av soliditet.

X Y X2 Y2 X*Y

H&M 78,02 38,2 6087,1204 1459,24 2980,364

Ericsson 47,7 15,12 2275,29 228,6144 721,224

Volvo 30,54 13,96 932,6916 194,8816 426,3384

Atlas Copco 44,96 30,98 2021,4016 959,7604 1392,8608

Sandvik 41,8 25,62 1747,24 656,3844 1070,916

Scania 29,02 23,82 842,1604 567,3924 691,2564

SCA 44,2 8,4 1953,64 70,56 371,28

SKF 43,98 20,22 1934,2404 408,8484 889,2756

Skanska 25,38 20,94 644,1444 438,4836 531,4572

Swedish Match 22,42 44,44 502,6564 1974,9136 996,3448

Assa Abloy 39,2 16,1 1536,64 259,21 631,12

Alfa Laval 35,42 22,9 1254,5764 524,41 811,118

SSAB 56 24,6 3136 605,16 1377,6

Getinge 33,44 24,1 1118,2336 580,81 805,904

Securitas 28 9,6 784 92,16 268,8

Electrolux 32,26 15,2 1040,7076 231,04 490,352

Meda 39,26 14,96 1541,3476 223,8016 587,3296

SAS 25,6 3,28 655,36 10,7584 83,968

Holmen 52,92 8,8 2800,5264 77,44 465,696

Boliden 45,56 23,04 2075,7136 530,8416 1049,7024

∑ 795,68 404,28 34883,6904 10094,7104 16642,9072

Standardavvikelse:
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Sx: 34883,6904 – 795,682 / 20 = 3228,35728

3228,35728 / (20-1) = 169,9135411

Sqrt(169,9135411) = 13,03509

Sx = 13,03509

Sy: 10094,7104  – 404,282 / 20 = 3228,35728

1922,59448 / (20-1) = 169,9135411

Sqrt(101,1891832) = 10,05928

Sy = 10,05928

Korrelation:

r: 16642,9072 – (795,68*404,28) / 20 = 559,03168

34883,6904 – (795,682 / 20) = 3228,35728

10094,71 – (404,282 / 20) = 1922,59408

Sqrt(3228,35728*1922,59408) = 2491,349151

559,03168 / 2491,349151 = 0,224389

r = 0,224389

Linjär regression:

b: 16642,9072 – (795,68*404,28) / 20 = 559,03168

34883,6904 – (795,682 / 20) = 3228,35728
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559,03168 / 3228,35728 = 0,173163

b = 0,173163

a: 20,214 -0,173163*39,784= 13,3249

a = 13,3249

Hypotesprövning:

Sb: 10,05928 / 13,03509 = 0,7717077519

1 - 0,2243892 = 0,9496495767

0,9496495767 / (20-2) = 0,0527583098

Sqrt(0,0527583098) = 0,2296917713

0,7717077519*0,2296917713 = 0,177255

Sb = 0,177255

tn-2: 0,173163 / 0,177255 = 0,976915

tn-2 = 0,976915

Nedan följer uträkningar från analysen av omsättning.

X Y X2 Y2 X*Y

H&M 72,7252 38,2 5288,95 1459,24 2778,1

Ericsson 154,107 15,12 23748,8 228,614 2330,09

Volvo 235,833 13,96 55617,3 194,882 3292,23
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Atlas Copco 48,7766 30,98 2379,16 959,76 1511,1

Sandvik 65,0834 25,62 4235,85 656,384 1667,44

Scania 65,1842 23,82 4248,98 567,392 1552,69

SCA 95,8084 8,4 9179,25 70,56 804,791

SKF 49,4296 20,22 2443,29 408,848 999,467

Skanska 128,639 20,94 16547,9 438,484 2693,69

Swedish Match 12,9632 44,44 168,045 1974,91 576,085

Assa Abloy 28,419 16,1 807,64 259,21 457,546

Alfa Laval 19,9944 22,9 399,776 524,41 457,872

SSAB 30,1892 24,6 911,388 605,16 742,654

Getinge 12,275 24,1 150,676 580,81 295,828

Securitas 58,7772 9,6 3454,76 92,16 564,261

Electrolux 116,555 15,2 13585,2 231,04 1771,64

Meda 3,5254 14,96 12,4284 223,802 52,74

SAS 54,7304 3,28 2995,42 10,7584 179,516

Holmen 1,7078 8,8 2,91658 77,44 15,0286

Boliden 2,3262 23,04 5,41121 530,842 53,5956

∑ 1257,05 404,28 146183 10094,7 22796,4

Standardavvikelse:

Sx: 146183,124 – 1257,0492 / 20 = 67174,51458

67174,51458 / (20-1) = 3535,500767

Sqrt(3535,500767) = 59,46008

Sx = 59,46008

Sy: 10094,7104  – 404,282 / 20 = 3228,35728

1922,59448 / (20-1) = 169,9135411

Sqrt(101,1891832) = 10,05928

Sy = 10,05928
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Korrelation:

r: 22796,36595 – (1257,049*404,28) / 20 = -2613,622536

146183,124 – (1257,0492 / 20) = 67174,51458

10094,71 – (404,282 / 20) = 1922,59408

Sqrt(67174,51458*1922,59408) = 11364,38842

-2613,622536 / 11364,38842 = -0,22998

r = -0,22998

Linjär regression:

b: 1664222796,36595 – (1257,049*404,28) / 20 = -2613,622536

146183,124 – (1257,0492 / 20) = 67174,51458

-2613,622536 / 67174,51458 = -0,03891

b = -0,03891

a: 20,214 – (-0,03891)*62,85245= 22,6596

a = 22,6596
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Hypotesprövning:

Sb: 10,05928 / 59,46008 = 0,1691770344

1 – (-0,22998)2 = 0,9471091996

0,9471091996 / (20-2) = 0,0526171778

Sqrt(0,0526171778) = 0,2293843451

0,1691770344 *0,2293843451 = 0,038807

Sb = 0,038807

tn-2: -0,03891 / 0,038807 = -1,002654

tn-2 = -1,002654

Nedan följer uträkningar från analysen av branschens lönsamhet.

Chitvå-tabell förväntad frekvens (E):

Bransch Låg lönsamhet (<20,214) Hög lönsamhet (>20,214) Summa

Material 2,794117647 2,205882353 5

Industrivaror- och tjänster 5,588235294 4,411764706 10

Sällanköpvaror- och tjänster 2,794117647 2,205882353 5

Dagligvaror 2,235294118 1,764705882 4

Hälsovård 2,794117647 2,205882353 5

Informationsteknik 2,794117647 2,205882353 5
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Summa 19 15 34

Material låg lönsamhet:

(5*19)/34 = 2,794117647

Material hög lönsamhet:

(5*15)/34 = 2,205882353

Industrivaror- och tjänster låg lönsamhet:

(10*19)/34 = 5,588235294

Industrivaror- och tjänster hög lönsamhet:

(10*15)/34 = 4,411764706

Sällanköpvaror- och tjänster låg lönsamhet:

(5*19)/34 = 2,794117647

Sällanköpvaror- och tjänster hög lönsamhet:

(5*15)/34 = 2,205882353

Dagligvaror låg lönsamhet:

(4*19)/34 = 2,235294118

Dagligvaror hög lönsamhet:

(4*15)/34 = 1,764705882

Hälsovård låg lönsamhet:

(5*19)/34 = 2,794117647

Hälsovård hög lönsamhet:

(5*15)/34 = 2,205882353

Informationsteknik låg lönsamhet:

(5*19)/34 = 2,794117647

Informationsteknik hög lönsamhet:

(5*15)/34 = 2,205882353
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Beräkning av Chitvå-värde:

Först följer uträkning av värde för vardera cell, som sedan adderas ihop för att få det totala värdet som 

sedan jämförs med kritiska värdet.

K1 K2

Rad 1 0,015170279 0,019215686

Rad 2 0,061919505 0,078431373

Rad 3 0,225696594 0,285882353

Rad 4 0,024767802 0,031372549

Rad 5 0,015170279 0,019215686

Rad 6 0,520433437 0,659215686

Summa 1,95649

Material låg lönsamhet:

((3 - 2,794117647)^2)/ 2,794117647 = 0,015170279

Material hög lönsamhet:

((2 - 2,205882353)^2)/ 2,205882353 = 0,019215686

Industrivaror- och tjänster låg lönsamhet:

((5 - 5,588235294)^2)/ 5,588235294 = 0,061919505

Industrivaror- och tjänster hög lönsamhet:

((5 - 4,411764706)^2)/ 4,411764706 = 0,078431373

Sällanköpvaror- och tjänster låg lönsamhet:

((2 - 2,794117647)^2)/ 2,794117647 = 0,225696594

Sällanköpvaror- och tjänster hög lönsamhet:

((3 - 2,205882353)^2)/ 2,205882353 = 0,285882353

Dagligvaror låg lönsamhet:

((2 - 2,235294118)^2)/ 2,235294118 = 0,024767802

Dagligvaror hög lönsamhet:

((2 - 1,764705882)^2)/ 1,764705882 = 0,031372549
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Hälsovård låg lönsamhet:

((3 - 2,794117647)^2)/ 2,794117647 = 0,015170279

Hälsovård hög lönsamhet:

((2 - 2,205882353)^2)/ 2,205882353 = 0,019215686

Informationsteknik låg lönsamhet:

((4 - 2,794117647)^2)/ 2,794117647 = 0,520433437

Informationsteknik hög lönsamhet:

((1- 2,205882353)^2)/ 2,205882353 = 0,659215686

2 = 0,015170279 + 0,019215686 + 0,061919505 + 0,078431373 + 0,225696594 + 0,285882353 + 

0,024767802 + 0,031372549 + 0,015170279 + 0,019215686 + 0,520433437 + 0,659215686 = 

1,956491228

Frihetsgrader:

(6-1)(2-1) = 5

Nedan följer uträkningar från analysen av standardavvikelse. 

X Y X2 Y2 X*Y

H&M 5,04 38,2 25,402 1459,2 192,53

Ericsson 17,86 15,12 318,98 228,61 270,04

Volvo 7,87 13,96 61,937 194,88 109,87

Atlas Copco 15,03 30,98 225,9 959,76 465,63

Sandvik 8,63 25,62 74,477 656,38 221,1

Scania 6,7 23,82 44,89 567,39 159,59

SCA 4,28 8,4 18,318 70,56 35,952

SKF 4,78 20,22 22,848 408,85 96,652

Skanska 0,64 20,94 0,4096 438,48 13,402

Swedish Match 11,7 44,44 136,89 1974,9 519,95

Assa Abloy 5,07 16,1 25,705 259,21 81,627

Alfa Laval 12,71 22,9 161,54 524,41 291,06

SSAB 9,61 24,6 92,352 605,16 236,41
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Getinge 3,35 24,1 11,223 580,81 80,735

Securitas 4,28 9,6 18,318 92,16 41,088

Electrolux 5,39 15,2 29,052 231,04 81,928

Meda 5,44 14,96 29,594 223,8 81,382

SAS 20,92 3,28 437,65 10,758 68,618

Holmen 0,84 8,8 0,7056 77,44 7,392

Boliden 18,39 23,04 338,19 530,84 423,71

∑ 168,53 404,28 2074,4 10095 3478,7

Standardavvikelse:

Sx: 2074,4  – 168,532 / 20 = 654,281955

654,281955 / (20-1) = 34,43589237

Sqrt(34,43589237) = 5,868

Sx = 5,868

Sy: 10094,7104  – 404,282 / 20 = 3228,35728

1922,59448 / (20-1) = 169,9135411

Sqrt(101,1891832) = 10,05928

Sy = 10,05928

Korrelation:

r: 3478,7  – (168,53*404,28) / 20 = 72,03458

2074,4 – (168,532 / 20) = 654,281955

10094,71 – (404,282 / 20) = 1922,59408
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Sqrt(654,281955*1922,59408) = 1121,56971

72,03458 / 1121,56971 = 0,224389

r = 0,0642

Linjär regression:

b: 3478,7 – (168,53*404,28) / 20 = 72,03458

2074,4 – (168,532 / 20) = 654,281955

72,03458 / 654,281955 = 0,110

b = 0,110

a: 20,214 -0,110*8,4265= 19,287

a = 19,287

Hypotesprövning:

Sb: 10,05928 / 5,868 = 1,714260395

1 - 0,06422 = 0,99587836

0,99587836 / (20-2) = 0,0553265756

Sqrt(0,0553265756) = 0,2352160189

1,714260395*0,2352160189 = 0,4032

Sb = 0,4032
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tn-2: 0,110 / 0,4032 = 0,2728

tn-2 = 0,2728


