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Sammanfattning 

Skuldsättningsgraden ökar värdet på ett företags aktier genom skatteskölden, samtidigt som 

den ökar sannolikheten för finansiella problem och dess kostnader. För att uppnå en optimal 

kapitalstruktur måste skatteskölden balanseras mot de potentiella kostnaderna för finansiella 

problem. Det finns ingen matematiskt formel som förklarar hur denna optimering bör ske, det 

finns dock fyra viktiga faktorer som ledningen på ett företag bör ta hänsyn till när de 

bestämmer skuldsättningsgraden – företagets lönsamhet, storlek, tillgångsstruktur och 

affärsrisk. 

Syftet med denna studie är att testa vilka oberoende variabler som påverkar 

skuldsättningsgraden hos de största svenska börsnoterade företagen och genom detta kunna 

dra slutsatser om huruvida de tillämpar en optimal kapitalstruktur enligt Trade off teorin. 

Korrelation- samt den multipla regressionsanalysen visar att det inte finns något samband 

mellan skuldsättningsgraden och de oberoende variablerna. Vi kan därmed dra slutsatsen att 

företagen i populationen inte har en optimal kapitalstruktur.   
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Abstract 

Leverage increases the value of a firms shares through the tax shield of debt, but is also 

increases the probability of financial distress and its costs. The optimal capital structure is 

where the tax shield of debt is balanced against the potential costs of financial distress. There 

is no mathematical formula that explains how this can be accomplished, although there are 

four important factors that the management of a firm needs to consider when determining the 

debt-equity ratio – the firms profitability, size, asset structure and business risk. 

The aim of this study is to analyze the impact of these four factors on the debt-equity ratio of 

the largest public Swedish firms, in order to conclude whether or not they have an optimal 

capital structure according to the Trade off theory. 

The evidence from the correlation- and multiple regression analysis suggests that there is no 

relationship between the independent variables and the debt-equity ratio. Consequently, we 

conclude that the capital structure of public Swedish firms is not optimal.     
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1. Inledning 

 

Vi inleder detta kapitel med att söka belysa ett av de viktigaste verktygen en företagsledning 

har till förfogande för att öka värdet på företaget – nämligen finansieringspolitiken. Vidare 

förs en diskussion om hur man måste ta hänsyn till de risker som en ökad skuldsättningsgrad 

för med sig, som mynnar ut i en problemformulering och syftet med undersökningen. 

 

1.1 Bakgrund 

 
Corporate finance skulle kunna definieras som “läran om sambandet mellan ett företags beslut 

och värdet på dess aktier”. Ett företags mål bör vara att maximera värdet för sina aktieägare 

och alla beslut de tar bör reflektera detta. Aktieägarna är oprioriterade fordringsägare vilket 

innebär att de får vad som är över efter att fordringsägare som anställda, leverantörer och 

kreditgivare fått betalt. Detta innebär att ifall aktieägarnas andel växer blir även 

fordringsägarna vinnare.
1
  

Räntabiliteten på eget kapital
2
 anger hur aktieägarnas satsade kapital förräntas och är ett 

viktigt mått på företagets lönsamhet. Om räntabiliteten inte motsvarar aktieägarnas 

avkastningskrav
3
 är företaget underpresterande vilket sänker marknadspriset på dess aktier. 

Räntabiliteten på eget kapital styr också i vilken mån företagen har tillgång till riskkapital för 

att växa i takt med en växande marknad och därmed dess möjlighet till överlevnad.
4
 

Det egna kapitalets räntabilitet bestäms av företagets allmänna politik samt dess 

finansieringspolitik. Den allmänna företagspolitiken, vad gäller till exempel priser, produkter, 

investeringar och marknadsföring, bestämmer räntabiliteten på det totala kapitalet i företagets 

ägo. Finansieringspolitiken bestämmer företagets kapitalstruktur, vilken fortsättningsvis 

operationaliseras som skulder i förhållande till eget kapital, det vill säga skuldsättningsgrad.
5
 
6
 

“The concept of leverage is as fundamental to finance as marginal cost is to economics” 

påpekar Shalit när han beskriver den hävstångseffekt en ökad skuldsättningsgrad ger 

räntabiliteten på det egna kapitalet.
7
 Artikeln skrevs 1975 vilket enligt Johansson och Runsten 

var ett decennie där företags räntabilitet och skuldsättningsgrad började uppmärksammas mer 

och mer. Detta mot bakgrund av en generell soliditetsförsämring i kombination med låg 

avkastning på - samt tillväxt av - det totala kapitalet sedan mitten av 60-talet.
8
 

                                                 
1
 D Hillier, S Ross, R Westerfield, J Jaffe & B Jordan, Corporate Finance,  McGraw Hill Higher Education, 

Birkshire, 2010, s. 9. 
2
 Bilaga 8.1, definitioner 

3
 Bilaga 8.1, definitioner 

4
 SE Johansson & M Runsten, Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt - Mål, samband och mätmetoder,  

Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 22, 20. 
5
 Johansson & Runsten, s. 30, 39.  

6
 Bilaga 8.1, definitioner. 

7
 SS Shalit, ‘The mathematics of financial leverage’, Blackwell publishing, Vol. 4, nr. 1, 1975, s. 57-66, hämtad 

27 mars 2012, JSTOR. 
8
 SE Johansson, M Runsten, s. 25. 
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För att hävstångseffekten ska vara positiv behöver det totala kapitalet, och därmed också den 

del som består av lån, generera en högre avkastning än den genomsnittliga kostnaden för 

lånet. Detta skapar en positiv avkastning på lånade medel, vilken multiplicerad med graden 

lånade medel ger en hävstångseffekt på det egna kapitalets avkastning.
9
  

“Rent empiriskt är marknaden ofta dålig på att justera upp avkastningskravet för högbelånade 

verksamheter” menar Peter Benson på placera.nu,
10

 vilket skulle innebära att företaget ökar 

sin avkastning på det egna kapitalet utan att deras genomsnittliga kapitalkostnad ökar 

motsvarande. 

 

En annan värdeskapande effekt av skuldsättning är den skattesköld
11

 som uppstår i och med 

att kostnaden för lån inte är föremål för beskattning till skillnad från kostnaden för eget 

kapital. Med skatteskölden ökar det totala kassaflödet till företagets fordringsägare och 

därmed även företagets totala värde.
12

 

 

Mikkelson undersöker hur aktiekursen påverkas när konvertibla skuldebrev omvandlas till 

aktier med hypotesen att de bör påverkas negativt. Han finner att aktiekursen sjunker med 

skatteskölden, vilket enligt honom dels är i enlighet med teorier om optimal kapitalstruktur 

och skatter men även med teorier om kapitalstruktur och vinstprospekt, där minskad 

skuldsättningsgrad förmedlar ofördelaktig information om företagets värde.
13

  

Kemsley och Nissim visar i en studie av cirka 3000 amerikanska bolag, med data från 

perioden 1963-1993, på ett starkt positivt samband mellan företagsvärde och 

skuldsättningsgrad. De upptäcker även att ett signifikant samband råder mellan förändringar i 

bolagsskatt och skatteskölden.
14

  

 

Den inledande diskussionen visar på att ett företag bör agera i dess aktieägares intresse och 

öka sin skuldsättningsgrad så mycket det går för att öka företagets totala värde. I aktieägarnas 

intresse ligger dock också att det finns tillräckligt med eget kapital eller att företaget genererar 

tillräckligt med intäkter för att kunna täcka sina räntekostnader.
15

 Risken för finansiella 

                                                 
9
 SE Johansson, M Runsten, s. 33. 

10
 P Benson, Lång hävstång lyfter värdet, placera.nu, 2007, hämtad 26 april 2012, 

<https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=31020&commentPage=1&expanded=true>  
11

 Bilaga 8.1, definitioner. 
12

 M Modigliani, MH Miller, ‘Corporate income taxes and the cost of capital: A correction’, The american 

economic review, vol. 53, nr. 3, 1963, s. 433-443, hämtad 2 april 2012, JSTOR. 
13

 WH Mikkelson, ‘Capital structure change and decrease in stockholder wealths: A cross sectional study of 

convertible security calls’, NBER Working paper, Nr. 1137, 1985, s. 265-296, hämtad 22 april 2012, 

Miscellaneous Ejournals.  
14

 D Kemsley, D Nissim, ‘Valuation of the debt tax shield’ The journal of finance, Vol. 57, Nr. 5, 2002, s. 2045-

2073, hämtad den 22 april 2012, JSTOR 
15

 Hillier et al, s. 830. 

https://www.avanza.se/aza/press/press_article.jsp?article=31020&commentPage=1&expanded=true
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problem som kan leda till konkurs utgör en motvikt till skatteskölden som bör vägas in när ett 

bolag bestämmer sin målskuldsättningsgrad.
16

  

 

Finansiella problem genererar både direkta och indirekta kostnader för företaget. Direkta 

kostnader kommer i form av rättstvistsavgifter samt administrativa- och redovisningsmässiga 

kostnader i samband med dessa. Indirekta kostnader visar sig genom ett minskat förtroende 

hos kunder och leverantörer vilket kan leda till förlorade marknadsandelar respektive sämre 

kreditvillkor eller avbrutna leveranser vilket försämrar driften av företaget.
17

 

De direkta kostnaderna är relativt låga och utgör 3-5% av ett insolvent företags värde medan 

de indirekta kostnaderna enligt olika undersökningar har beräknats ligga mellan 10-23%.  

För att få ett nuvärde av dessa kostnader multipliceras de med sannolikheten för att en 

konkurs faktiskt ska inträffa.
18

 Värdet av den skattesköld som uppstår när eget kapital byts ut 

mot skulder minskar med de potentiella kostnader för finansiella problem som den ökade 

skuldsättningsgraden genererar.
19

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

För att maximera det totala företagsvärdet måste alltså skatteskölden balanseras mot nuvärdet 

av kostnaderna för finansiella problem. En gren inom teorier om optimal kapitalstruktur 

menar att det finns en målskuldsättningsgrad som bör vara där marginalfördelen med 

skatteskölden är lika med marginalkostnaden för finansiella problem.
20

 Om 

skuldsättningsgraden överskrider detta mål minskar värdet på företaget på grund av de ökade 

risker för finansiella problem som ytterligare skuldsättning medför. Värdet minskar också om 

skuldsättningsgraden understiger målet eftersom skatteskölden då inte utnyttjas fullt ut.  

Trots de många teorier som finns om kapitalstruktur så finns det ingen matematisk formel som 

kan hjälpa till med att utvärdera om huruvida ett företag har en optimal skuldsättningsgrad.
21

 

Det finns dock fyra viktiga faktorer att ta hänsyn till vid formulering av 

målskuldsättningsgrad för att risken i bolaget inte ska blir för hög eller för låg. 

 

1. Lönsamhet 

Ett lönsamt företag, som per definition har ett relativt högt resultat före avdrag för 

finansiella kostnader, bör ifall de vill maximera värdet på företaget genom att uppnå 

en målskuldsättningsgrad kombinera denna höga lönsamhet med en hög 

skuldsättningsgrad. Ju större marginal desto mindre är risken för finansiella problem, 

varför skatteskölden kan ökas i större utsträckning för ett lönsamt bolag innan 

                                                 
16

 A Kraus, RH Litzenberger,’A state preference model of optimal financial leverage’, The journal of finance, 

Vol. 28, nr. 4, 1973, s. 911-922, hämtad den 8 april 2012, JSTOR 
17

 Hillier et al., s. 438-439. 
18

 H Almeida,T Philippon,.’The risk adjusted cost of financial distress’,  The journal of finance, Vol. LXII, Nr. 6, 

2007, s. 2557-2586, hämtad den 30 april, JSTOR 
19

 Hillier et al., s. 449. 
20

 A Kraus, RH Litzenberger. 
21

 Hillier et al., s. 456. 
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nuvärdet på denna understiger nuvärdet av kostnaderna för finansiella problem.
22

  

   

2. Storlek  

Ju större företaget är desto mer diversifierat är det oftast och löper därmed mindre risk 

för finansiella problem. Vidare så reflekterar storleken ofta internationell gångbarhet 

och storskalig produktion, vilket tillsammans med diversifieringsaspekten generellt 

höjer företagets kreditbetyg. Sammantaget innebär detta att nuvärdet av kostnaderna 

för finansiella problem blir mindre ju större företaget är vilket gör att större företag 

kan öka sin skuldsättningsgrad i högre utsträckning. Storlek blir därmed en omvänd 

approximation för sannolikheten för konkurs.
23

 Ett annat argument är att ju större 

företaget är, desto mindre blir nuvärdet av kostnaderna för finansiella problem i 

förhållande till det totala företagetsvärdet vilket skulle innebära att dessa kostnader 

inte utgör ett så stort hot för större företag.
24

  

 

3. Tillgångsstruktur  

Asymmetrisk information mellan företag och investerare genererar ofta extra 

kostnader när företaget ska sälja skuldebrev eller uppta ett banklån. Genom att ta lån 

med en materiell tillgång med känt värde som säkerhet kan man undvika dessa 

kostnader.
25

 
26

 
27

 

Vidare så kan materiella anläggningstillgångar omsättas till likvida medel för att 

reglera skulder vid finansiella problem, vilket immateriella anläggningstillgångar som 

patent och investeringar i forskning och utveckling inte lika lätt kan. Ett företag med 

mycket materiella anläggningstillgångar kan i och med detta klara sig överlevande 

genom finansiella problem medan värdet på ett företag med hög andel immateriella 

anläggningstillgångar kan försvinna helt.  

En högre andel materiella anläggningstillgångar medger alltså en högre 

skuldsättningsgrad.
28

  

 

4. Affärsrisk 

Ett företags rörelserisk förknippas med företagsspecifika faktorer såsom dess 

investerings-, produkt-, marknads-, samt prispolitik och mäts som spridningen i 

räntabiliteten på totalt kapital. Den finansiella risken bestäms av företagets 

finansieringspolitik och utgör tillsammans med rörelserisken företagets totala risk. 

                                                 
22

 Hillier et al., s. 456. 
23

 H Kim,  PD Berger, ‘A comparison of capital structure determinants: The United states and the republic of 

Korea’, Multinational business review, Vol. 16, Nr. 1, 2008, s. 79-100, hämtad den 28 april 2012, Business 

source premier. 
24

 A Panno, ‘An empirical investigation on the determinants of capital structure: The UK and Italian experience’, 

Applied financial economics, Vol. 13, Nr. 2, 2003, s. 97-112, hämtad den 1 maj 2012, Business Source Premier. 
25

 S Titman, R Wessels, ’The determinants of capital structure choice’ The Journal of finance, Vol. 43, Nr. 1, 

1988, s. 1-19, hämtad den 3 maj 2012, JSTOR. 
26

 K Mazur,  ‘The determinants of capital structure choice: Evidence from Polish companies’, International 

Atlantic Economic Society, Vol. 13, Nr. 4, 2007, s. 495-514, hämtad den 1 maj 2012, Business Source Premier. 
27

 RG Rajan, L Zingales, ‘What do we know about capital structure? Some evidence from international data’, 

The Journal of finance, Vol. 50, Nr. 5, 1995, s. 1421-1460, hämtad den 25 april 2012, JSTOR  
28

 MS Long, IB Malitz, ’Investment patterns and financial leverage’, NBER Working paper series, Nr. 1145, 

1983, s. 1-30, hämtad den 29 april 2012, Miscellaneous Ejournals. 
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Företagets inställning till risk kombinerat med den affärsrisk de löper bestämmer alltså 

deras val av skuldsättningsgrad.
29

 Konjunkturkänsliga branscher karaktäriseras 

generellt av en högre affärsrisk då deras omsättning rör sig med konjunkturcykeln 

likaså gör läkemedelsbranschen där stor osäkerhet råder huruvida dagens forskning 

ska generera medicin som kan säljas.  

Givet att företag är riskmedvetna så bör en hög affärsrisk kombineras med en låg 

skuldsättningsgrad och tvärtom 
30

  

 

1.3 Problemformulering 
 

Skuldsättningsgraden ökar ett företags börsvärde genom framförallt skatteskölden. Samtidigt 

bidrar en ökad belåning till en ökad sannolikhet för finansiella problem vilket neutraliserar 

effekten av skatteskölden. För att maximera företagets värde bör skuldsättningsgraden 

anpassas efter företagets lönsamhet, storlek, tillgångsstruktur samt affärsrisk.    

 

Tillämpar de största svenska börsnoterade företagen en finansieringspolitik där de tar hänsyn 

både till fördelen med skatteskölden samt kostnaderna associerade med finansiella problem, 

det vill säga, har de en optimal kapitalstruktur? 

 

1.4 Frågeställningar 
 

De fyra faktorer som företag bör ta hänsyn till när de bestämmer sin målskuldsättningsgrad 

har härletts från tidigare forskning, vilken presenteras i nästa kapitel. Utifrån den huvudteori 

som uppsatsen bygger på har vi formulerat fyra hypoteser som bör uppfyllas för att det ska 

kunna konstateras att de företag vi undersöker har en optimal kapitalstruktur.   

 

- Det bör finnas ett positivt samband mellan företagets lönsamhet och dess 

skuldsättningsgrad. 

- Det bör finnas ett positivt samband mellan företagets storlek och dess 

skuldsättningsgrad. 

- Det bör finnas ett positivt samband mellan företagets tillgångsstruktur och dess 

skuldsättningsgrad. 

- Det bör finnas ett negativt samband mellan företagets affärsrisk och dess 

skuldsättningsgrad.  

 

 

 

 

  

                                                 
29

 SE Johansson, M Runsten, s.39. 
30

 A Ghosh, F Cai, & W Li ‘The Determinants of Capital Structure’, American Business Review, Vol. 18, Nr. 2, 

2000, s. 129-132, hämtad den 22 april 2012, Business Source Premier. 
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1.5 Syfte 
 

Syftet är att undersöka hur skuldsättningsgraden hos de största svenska börsnoterade 

företagen påverkas av fyra faktorer och genom detta kunna dra slutsatser om huruvida dessa 

företag tillämpar en optimal finansieringspolitik.  

 

1.6 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer att avgränsas på så vis att vi efter genomförd undersökning kan uttala oss om 

huruvida företagen i populationen, per slutet av redovisningsåret 2011, hade en optimal 

kapitalstruktur eller inte med hänsyn till de faktorer som listas i frågeställningen.  

 

Vidare kommer uppsatsen behandla företag med olika branschtillhörigheter och därmed 

endast göra avgränsning för respektive företags storlek. Detta för att kunna dra generella 

slutsatser om detta specifika företags kapitalstruktur med hänsyn till de fastställda kriterierna.  
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2. Teori 

 

I detta kapitel redovisas de teorier och tidigare studier som är centrala för vårt 

problemområde. Inledningsvis redogörs för tre stycken teorier varefter det beskrivs hur dessa 

ska tillämpas. Vidare redogör vi för den senaste forskning som bygger på dessa teorier för att 

avslutningsvis, med de tidigare studierna som underlag, härleda och beskriva de fyra faktorer 

som kommer att utgöra de oberoende variablerna i den statistiska bearbetningen av vår data.     

 

2.1 Inledning 

 

I sina föregångare Modigliani och Millers fotspår har det uppstått en rad teorier om 

kapitalstruktur. Modigliani och Miller inledde med att konstatera att i en värld med skatter och 

utan risker för finansiella problem skuldsätter sig ett bolag så mycket som möjligt för att 

maximera företagets värde.  

Trade off teorin introducerar finansiella problem och menar att det finns en avvägning mellan 

kostnadsbesparingarna med skatteskölden och kostnaderna för finansiella problem. Ett företag 

optimerar sitt värde där marginalfördelen med skatteskölden är lika med marginalkostnaden 

för finansiella problem. 

Pecking order teorin menar att på grund av asymmetrisk information, vilken genererar orättvis 

prissättning när ett företag ska emittera aktier eller skulder, använder företaget i första hand 

interna medel och i andra hand externa medel och då skulder så långt det är möjligt.  

Gemensamt för samtliga tre teorier är att de alla förespråkar finansiering med skulder före 

eget kapital, de har dock olika sätt att motivera detta på. 

 

2.2 Genomgång av teorier 
 

2.2.1 Modigliani och Miller teoremet 

 

I avsaknad av en teori som förklarar hur marknadens värdering av ett bolag påverkas av 

företagets finansiella struktur och därmed avsaknad av vägledning för ekonomifunktionerna 

på ett företag, presenterar Modigliani och Miller 1958 sin artikel “The cost of capital, 

corporation finance and the theory of investment”.  

Att ett företag skulle investera i de projekt som maximerar värdet för aktieägarna var ett 

etablerat synsätt men det saknades en teori som på ett adekvat sätt beskrev de effekter 

kapitalstrukturen har på företagets kapitalkostnad och därmed dess marknadsvärde. Genom 

antaganden om perfekta kapitalmarknader, homogena produkter, inga transaktionskostnader, 

samma låneränta för individuella investerare som företag samt inga skatter utvecklar 

Modigliani och Miller en teori som ansågs vara början på modern finansiell teori.  

 

De delar upp företag i olika riskklasser där aktier som hör till samma riskklass ska ge samma 

riskjusterade avkastning och därmed utgöra perfekta substitut för varandra. Skulder i 

kapitalstrukturen gör att aktierna inte längre blir perfekta substitut för varandra eftersom den 
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finansiella risken i aktierna ökar med skulder. Här gör dock Modigliani och Miller antagandet 

att den individuella investeraren kan uppnå samma effekt med belåning som företag kan, 

genom att belåna sin portfölj, vilket medför att skuldsättningsgraden inte blir en faktor som 

påverkar företagets värde.  

 

 

Proposition I) Marknadsvärdet av ett företag är oberoende av dess kapitalstruktur och 

ges av att diskontera dess förväntade vinst före räntekostnader med den ränta Rk som är 

lämplig för företagets riskklass. 

 

𝐕𝐣  (𝐒𝐣  𝐃𝐣)  
�̅̅�

𝐫𝐤
 𝐟ö𝐫 𝐟ö𝐫𝐞𝐭𝐚𝐠 𝐣 𝐢 𝐤𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐤 

 

Dj är markandsvärdet av företagets skulder, Sj är marknadsvärdet av företagets aktier och Vj är 

helt enkelt företagets marknadsvärde. X̅ står för den förväntade avkastning som företagets 

tillgångar genererar, före betalning till finansiärerna av dessa tillgångar. Värdet på varje 

företag i en given riskklass ska alltså vara i proportion till nettoinkomsten och är inte en 

funktion av kapitalstrukturen på grund av investerares möjlighet att uppnå samma effekt med 

lån som ett företag. 

 

Den genomsnittliga kostnaden för kapitalet är företagets förväntade avkastning före 

räntekostnader i förhållande till dess totala marknadsvärde, alltså, 

  

�̅�

 𝐒𝐣  𝐃𝐣 
 

�̅�

𝐕𝐣
 𝐫𝐤 𝐟ö𝐫 𝐟ö𝐫𝐞𝐭𝐚𝐠 𝐣 𝐢 𝐤𝐥𝐚𝐬𝐬 𝐤 

 

Ett företags genomsnittliga kapitalkostnad är helt oberoende av dess kapitalstruktur och 

är lika med diskonteringsräntan Rk för ett obelånat företag lämplig för dess riskklass.  

 

Eftersom ett företags kapitalkostnad bestämmer dess marknadsvärde är ett företag med eller 

utan skulder, allt annat lika, värt lika mycket. 

 

Om jämvikten på marknaden skulle rubbas så att till exempel ett belånat företag är värt mer 

än ett obelånat företag kommer rationella investerare att återställa jämvikten genom att sälja 

sitt innehav i det belånade företaget och med dessa pengar samt lånade medel köpa andelar i 

det obelånade företaget, vilket kommer pressa priserna tillbaka till jämviktsnivå.  

En investerare kan alltså byta fritt mellan olika inkomstströmmar om det uppstår möjligheter 

för arbitrage som i detta exempel då det belånade företaget är övervärderat. Det är denna 

möjlighet att neutralisera företagets belåning som hindrar den genomsnittliga 

kapitalkostnaden (Xj̅/Vj  från att vara högre för belånade företag än obelånade i samma 

riskklass. Detta exempel visar också att det belånade företaget inte kan vara värt mer än det 

obelånade vilket innebär att VU = VL i jämviktsläge.
31

  

                                                 
31

 VU = Värdet på ett obelånat företag, VL = Värdet på ett belånat företag. 
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Modigliani och Millers andra proposition som härleds från proposition I visar att aktieägarnas 

avkastningskrav är en linjär funktion av skuldsättningsgraden.  

 

𝐢𝐣  𝐫𝐤   𝐫𝐤  𝐫 𝐃𝐣/𝐒𝐣 

 

Där Dj/Ss är skuldsättningsgraden, r är den riskfria räntan och ij är avkastningskravet.  

 

Proposition II) Den förväntade avkastningen på en aktie är lika med den lämpliga 

kapitalkostnaden Rk för aktier i en viss klass, plus en premie relaterad till finansiell risk 

gånger skuldsättningsgraden. 

  

Modigliani och Miller var medvetna om de stora förenklingar som de antagit för att kunna 

formulera sina propositioner, och menade att dessa blir pusselbitar och hjälpmedel i vidare 

forskning om den optimala kapitalstrukturen.
32

 De uppmärksammar den skattesköld som 

skuldsättning ger men anser inte att den gör någon signifikant skillnad. Det är just detta 

påstående som gör att de 1963 återkommer med artikeln ’Corporate income taxes and the cost 

of capital: A correction’. 

 

Rättelsen bottnar i att skatteskölden har en större betydelse än vad de tidigare trodde och 

innebär att ett företags värde inom varje given klass är en funktion inte bara av 

nettoinkomsten, men också av skattesatsen samt skuldsättningsgraden. 

 

𝐕𝐋  
 𝟏  𝛕 �̅�

𝐫𝐨
 

𝛕𝐑

𝐫
  𝐕𝐮  𝛕𝐃𝐋 

 

Här är τ skattesatsen, X ̅är som tidigare resultat före finansiella poster, ro är 

diskonteringsräntan för ett obelånat företag, R är summan av räntekostnaderna och r är 

kostnaden för skulder, eller helt enkelt räntan. Skillnaden från deras första teori utgörs av att 

de uppmärksammar att de inkomstflöden som ska gå till investerare består av två 

komponenter; Ett osäkert flöde,  1  τ X̅ , och ett säkert flöde, τR, eller skatteskölden. 

Marknadsvärdet ges därmed av att diskontera dessa två flöden var för sig. Det osäkra flödet, 

den förväntade avkastningen efter skatt för ett obelånat företag, diskonteras med ro och de 

säkra inkomstflöden som genereras av skulder, skatteskölden, diskonteras med r vilket också 

är en mer fördelaktig ränta eftersom skatteskölden är en säker inkomstkälla 

 

Proposition I (med skatter): Värdet på ett belånat företag är lika med dess obelånade 

värde plus nuvärdet av skatteskölden 

   

Vad gäller företagets genomsnittliga kapitalkostnad, X̅/V, så sjunker denna med 

skuldsättningsgraden till skillnad från första teorin där den var helt opåverkad. Detta beror på 

                                                 
32

 F Modigliani, MH Miller, ‘The cost of capital, corporation finance and the theory of investment’, The 

American Economic review, Vol. 48, Nr. 3, 1958, s. 261-297, hämtad den 2 april 2012, Business Source Premier. 
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att skatteskölden gör att lån blir en billigare finansieringsform vilket påverkar den 

genomsnittliga kapitalkostnaden nedåt allteftersom skuldsättningsgraden ökas. Modigliani 

och Miller argumenterar här också för att alla de tillgångar som företaget investerar i är 

finansierade med skulder och eget kapital, även om man ett visst år kanske bara har emitterat 

aktier som finansieringsform. Därför är den lämpliga kapitalkostnaden att beakta vid 

investeringsbeslut ett vägt medelvärde av kostnaden för lån och kostnaden för eget kapital, 

där vikterna är proportionen skulder respektive eget kapital i kapitalstrukturen. 

   

𝐑𝐖𝐀𝐂𝐂   
𝐒

𝐒  𝐃
𝐢  

𝐃

𝐒  𝐃
𝐫 𝟏  𝛕  

 

Slutligen så lägger de till effekten av skatteskölden på aktieägarnas avkastningskrav. Deras 

proposition II utan skatter visar att aktieägarnas avkastningskrav stiger med 

skuldsättningsgraden på grund av risken med skulder. Samma intuition gäller fortfarande, 

dock så är effekten på avkastningskravet 1- τ lägre än utan skatter. Det stiger dock fortfarande 

linjärt med skuldsättningsgraden.
33

 

 

𝐢  𝐫𝐨 ∗
𝐃

𝐒
 𝟏  𝛕  𝐫𝐨  𝐫   

 

2.2.2 Trade Off teorin 

 

Alan Kraus och Robert H. Litzenberger publicerar 1973 en artikel i The journal of finance där 

de introducerar imperfektioner på marknaden i form av beskattningen av företagets resultat 

samt existensen av risken för konkurs. De kritiserar att Modigliani och Millers teori inte tar 

hänsyn till huruvida ett företag klarar av att möta de fordringar de har till sina långivare. Ett 

företag kan misslyckas med att möta dessa fordringar och gå i konkurs. I detta fall skulle 

företagets obligationer generera krav på det kvarvarande värdet av företaget. Med ökad 

skuldsättningsgrad kan företaget bli insolvent, men i Modigliani och Millers teori påverkas 

inte företagets värde av detta eftersom det inte existerar konkurs på en perfekt marknad. 

 

Härav behovet att introducera en modell där marknadsimperfektioner i form av 

företagsbeskattning och konkurs beaktas för att kunna skapa en teori om den effekt 

kapitalstrukturen har på företagets värde och för att kunna bestämma en optimal 

skuldsättningsgrad för ett företag.  

Kraus och Litzenberger presenterar en tillståndspreferens-modell där företaget i tillstånd 1 har 

en skuldsättningsgrad som genererar tillräckligt med intäkter för att möta dess fordringar och 

få den skattelättnad som tillskrivs lånefinansiering samt i tillstånd 2 blir insolvent och tvingas 

till konkurs eller drabbas av finansiella problem. 

De visar att marknadsvärdet på ett belånat företag är lika med motsvarande värde om det vore 

obelånat plus nuvärdet av alla olika tillstånds skillnad mellan skatteskölden och kostnaderna 

associerade med insolvens. Att maximera värdet på ett företag om man beaktar risken för 
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konkurs kan inte ske genom att maximera skuldsättningsgraden, utan det råder en ”Trade off” 

mellan skuldsättning och dess skattelättnader gentemot kostnaderna för insolvens.
34

 

 

 

Diagram 2.1: Trade Off teorin 

 

 
Källa: Egen bearbetning utifrån text och diagram i Hillier et al.

35
 

 

I en värld utan kostnader associerade med konkurs eller obestånd är företagets värde en linjär 

stigande funktion av skuldsättningsgraden, i enlighet med Modigliani och Millers första 

proposition med skatter. Om man introducerar risken för insolvens blir värdet på företaget en 

u-formad funktion av dess skuldsättningsgrad som illustreras i diagram 2.1. Detta innebär att 

marginalfördelen med skatteskölden är minskande efter en viss punkt.  

Till en början stiger värdet på företaget med skuldsättningsgraden. Detta beror på att risken 

för finansiella problem associerade med lån är ganska obefintliga vid en låg 

skuldsättningsgrad vilket gör att nuvärdet av kostnaderna för finansiella problem övervägs av 

skattesköldens nuvärde.   

Ju högre skuldsättningsgrad desto större blir sannolikheten för finansiella problem. Detta 

medför att nuvärdet av kostnaderna för finansiella problem stiger i en allt snabbare takt tills 

det är större än nuvärdet på skatteskölden. Den optimala skuldsättningsgraden har märkts ut 

med en pil i diagrammet. Detta är där marginalfördelen med skatteskölden är lika med 

marginalkostnaden för finansiella problem. Ökar man skuldsättningsgraden mer efter denna 

punkt så kommer värdet på företaget att minska.
36

  

                                                 
34

 A Kraus, RH Litzenberger,. 
35

 Hillier et al., s. 444. 
36

 Hillier et al., s. 416. 
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2.2.3 Pecking Order teorin 

 

Denna teori tillskrivs Myers som i en artikel för The Journal Of Finance argumenterar att 

företag föredrar intern finansiering framför extern och skulder framför eget kapital ifall de 

måste söka finansiering externt. Det finns här ingen målskuldsättningsgrad eftersom det finns 

två typer av eget kapital, det interna som finns överst på listan och det externa som föredras i 

brist på annat finansieringssätt. Själva teorin i sig var inte ny men det saknades teoretisk 

grund för den att vila på, det är här Myers bidrar med den viktiga faktorn asymmetrisk 

information. 

Ledningen på ett bolag har information som inte investerare har. När ett företag ska emittera 

nya aktier antas att de vill göra detta när aktien är övervärderad. Aktier emitteras till priset N 

när de egentligen är värda N1. När ledningen offentliggör den information de sitter inne med 

sjunker priset till N1 och företaget har tjänat N1-N som tillfaller dess aktieägare.  

Rationella investerare ser en annonsering om nyemission från ett företag som ett tecken på att 

företaget är övervärderat, på grund av att den bästa tidpunkten för ett företag att genomföra en 

nyemission är just när de är övervärderade. Detta medför att ingen kommer att köpa aktierna 

förrän priset pressats tillräckligt så att företaget inte ska kunna tjäna på nyemissionen. Detta 

medför att inget företag kommer att utfärda aktier. 

Samma tankesätt gäller för skulder, om företaget anser att de har sämre betalningsförmåga än 

vad som är känt för marknaden, kommer obligationer vara övervärderade och de emitterar 

skuldebrev. Marknaden reagerar likadant på detta som när det gäller nyemission av aktier och 

prissätter skuldebreven för högt. Detta gör att det bästa alternativet för ett företag är att 

använda internt genererade medel för att finansiera sina investeringar.
37

 

 

2.2.4 Tillämpning av teorier 

 

För att generalisera utgår i princip all forskning om kapitalstruktur från Modigliani och 

Millers reviderade proposition I som säger att värdet på ett belånat företag är lika med dess 

obelånade värde plus skatteskölden. Deras teori är grundläggande för hela ämnet 

kapitalstruktur och på ett eller annat sätt kopplas olika forskning till det faktum att 

skuldsättningsgraden är positivt korrelerad med företagets värde.  

Vår forskningsfråga bottnar i att ledningen på ett företag bör sträva efter att maximera värdet 

på företagets aktier. Ett sätt att uppnå detta är att i enlighet med Modigliani och Millers 

förslag öka skuldsättningsgraden för att kunna dra nytta av skatteskölden. 

Risken för finansiella svårigheter sätter dock vid någon punkt stopp för en alltjämt ökande 

skuldsättningsgrad. Trade off teorin menar att företaget har en målskuldsättningsgrad där 

marginalfördelen med skatteskölden är lika med marginalkostnaden för finansiella 

svårigheter. I bakgrunden konstateras att teorin inte erbjuder någon matematisk formel för att 

räkna ut huruvida företag är optimalt skuldsatta eller inte. Dock kan man härleda olika 

faktorer som, i kombination med för hög skuldsättningsgrad, genererar en högre risk för 
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insolvens.  

 

Med avstamp i syftet vill vi ta fasta på vilka riskfaktorer det finns för finansiella svårigheter i 

ett företag. Dessa faktorer skall sedan ställas mot skuldsättningsgraden för att 

forskningsfrågan - om huruvida de företag som utgör vår population har en optimal 

kapitalstruktur - ska kunna besvaras. 

 

Vi har genom studerande av tidigare forskning, vilken redovisas för i kapitel 2.3, identifierat 

fyra samband mellan skuldsättningsgrad och potentiella riskfaktorer som bör uppfyllas för att 

företagen ska kunna beskrivas som optimerande på det sätt Trade off teorin förespråkar. Dessa 

samband utgör våra hypoteser som presenterades i kapitel 1.4.   

 

Pecking order teorin har en helt annan syn på ett företags val av kapitalstruktur jämfört med 

Modigliani-Miller teoremet och Trade off teorin. I vissa avseenden har den förklarat 

kapitalstruktursvalet bättre än konkurrerande teorier varför en sammanfattning av dess mest 

grundläggande drag behövdes så att läsaren i analyskapitlet ska få en bättre förståelse av de 

resonemang som förs där. 

 

2.3 Tidigare forskning 
 

Detta kapitel inleds med två äldre forskningsartiklar, där den ena är från 1980-talet och den 

andra från 1990-talet. Anledningen till detta är att de är omnämnda i större delen av den 

forskning vi gått igenom och dessutom har refererats till som de viktigaste empiriska 

studierna inom området.
38

 
39

 Efter dessa följer ett antal artiklar från 2000-talet vilka sedan 

sammanställs i en tabell för att få en överblick över de variabler som har visats påverka 

skuldsättningsgraden på ett eller annat sätt. Avslutningsvis kommer vi att återigen presentera 

de variabler som ingår i vår undersökning och mer noggrant motivera vårt val av dessa. 

 

Rajan R.G. and Zingales, L. “What do we know about capital structure?” (1995)  

Författarna undersöker de förklarande faktorerna för skuldsättningsgrad genom att studera de 

största i-länderna (USA, Japan, Tyskland, Frankrike, Italien, Storbritannien samt Kanada) och 

relatera dessa till teorier om kapitalstruktur samt vilka resultat forskning gällande USA har 

visat. Genom att studera olika typer av marknader på detta sätt hoppas de komma fram till de 

faktiska faktorerna som påverkar kapitalstrukturen. De söker finna breda mönster snarare än 

att undersöka varje land separat. De kommer fram till att de flesta faktorerna som påverkar 

kapitalstrukturen i USA gör det i andra länder också. Skuldsättningsgraden ökar med 

företagets storlek i samtliga länder, förutom i Tyskland där den minskar. Tillgångsstrukturen 

samt investeringsmöjligheter är positivt respektive negativt korrelerade med 

skuldsättningsgraden i samtliga länder. Lönsamheten är negativt korrelerad med 
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skuldsättningsgraden i samtliga länder förutom i Tyskland där den är positivt korrelerad samt 

i Frankrike där inget signifikant samband hittas.
40

 

 

Titman, S. Wessels, R. “The determinants of capital structure choice”(1988) 

Sheridan Titman och Roberto Wessels undersöker en rad faktorers påverkan på 

skuldsättningsgraden, där de i sin definition av skulder gör skillnad på korta, långa, samt 

konvertibla skulder. De oberoende variablerna som ställs mot skuldsättningsgraden är 

tillgångsstruktur, skattesköld från avskrivningar, skattesköld, tillväxt, produktlinjens unikhet, 

branschtillhörighet, storlek, affärsrisk samt lönsamhet.  

Framförallt hittar de ett negativt samband mellan unikheten hos ett företagets produktlinje och 

skuldsättningsgraden vilket går i linje med teorin att företag som potentiellt kan utsätta sina 

kunder, anställda och leverantörer för höga kostnader ifall de råkar i konkurs väljer att ha en 

lägre skuldsättningsgrad. Lönsamhet visar sig också ha ett negativt samband med 

skuldsättningsgraden. Slutligen så hade skuldsättningsgraden baserat på kortfristiga skulder 

ett negativt samband med storlek, vilket är i linje med teorier om transaktionskostnader där 

det är mer kostsamt för mindre företag att emittera långfristiga skulder. De övriga faktorerna 

kunde inte tillskrivas något samband med skuldsättningsgraden.
41

 

 

Ghosh, A. Cai, F. Li, W. ”The Determinants of Capital Structure” (2000) 

Forskning från början av 2000-talet som berör de bestämmande faktorerna för ett företags 

kapitalstruktur inom tillverkningsindustrin i USA. Deras stickprov består av 362 företag 

tillhörande 19 olika industrier. Studien är en tvärsnittsundersökning av åren 1982 samt 1992. 

Deras oberoende variabler inkluderar tillgångarnas storlek- samt tillväxt, skattesköld från 

avskrivningar, tillgångsstruktur, lönsamhet, R&D-kostnader, reklamkostnader, säljkostnader, 

affärsrisk samt branschtillhörighet.  

Regressionsanalysen för 1992 visar ett negativt samband mellan den beroende variabeln 

skuldsättningsgrad och de förklarande variablerna R&D-kostnader samt tillgångarnas tillväxt. 

Tillgångsstruktur hade en positiv korrelation med skuldsättningsgraden.  

Analysen av data från 1982 visar att vinstmarginal, R&D-kostnader samt reklamkostnader 

hade ett negativt samband med skuldsättningsgraden, medan tillgångsstruktur hade ett positivt 

samband med skuldsättningsgraden.  

Vidare så hittar de ett kvadratiskt samband mellan skuldsättningsgraden och affärsrisken, som 

är först stigande och sedan avtagande, det vill säga när affärsrisken är låg är 
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skuldsättningsgraden hög och tvärtom. De förklaringsvariabler de hittar förklarar dock väldigt 

liten del av spridningen i skuldsättningsgraden.
42

  

 

Kim, H. Berger, P.D. “A comparison of capital structure determinants: The United states 

and the republic of Korea.” (2008) 

Kim och Berger studerar fem faktorers påverkan på kapitalstrukturen i stora engelska samt 

koreanska företag. Lönsamhet, storlek, skattesköld från avskrivningar, tillväxt samt affärsrisk 

är de oberoende variabler som används med hänvisning till att de är de mest frekvent 

förekommande i tidigare forskning.  

Det enda signifikanta sambandet de hittar som gäller för båda länderna var ett negativt 

samband mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet, vilket är i enlighet med Pecking Order 

teorin. De hittade även indikatorer på att affärsrisk och skuldsättningsgrad är negativt 

korrelerade genom skillnader mellan olika branscher som har olika affärsrisk.
43

 

 

Antoniou, A. Guney, Y. Paudyal, K. “The determinants of capital structure: Capital 

market-oriented versus Bank-oriented Institutions.” (2008) 

Undersöker hur kapitalmarknadsbaserade företag (UK och Storbritannien) samt 

bankorienterade marknadsbaserade företag (Tyskland, Frankrike och Japan) bestämmer sin 

kapitalstruktur. De finner att tillgångsstruktur samt företagets storlek positivt påverkar 

skuldsättningsgraden. Ett negativt samband hittas mellan skuldsättningsgraden och 

variablerna lönsamhet, tillväxtmöjligheter samt aktiens utveckling på marknaden. Resultaten 

gäller för båda typerna av ekonomier.
44

 

 

Mazur, K.  “The determinants of capital structure choice: Evidence from Polish 

companies” (2007) 

Mazur undersöker polska företag med avsikten att kunna förklara vilken teori som är mest 

tillämpbar på deras val av kapitalstruktur, Trade off teorin eller Pecking Order teorin. De 

variabler han vill förklara skuldsättningsgraden med är tillgångsstruktur, lönsamhet, 

tillväxtmöjligheter, likviditet, storlek, produktlinjens unikhet, affärsrisk, skattesköld från 

avskrivningar, utdelningspolicy samt skattesatsen.   

Resultaten visar att likviditet, lönsamhet, andel materiella tillgångar samt storlek har ett 

negativt samband med skuldsättningsgrad vilket är i enlighet med Pecking order teorin. Mazur 
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gör dock observationen att när det gäller väldigt lönsamma företag så är sambandet mellan 

lönsamhet och skuldsättningsgrad positivt. 
45

 

 

Panno, A. “An empirical investigation on the determinants of capital structure: The UK 

and Italian experience.” (2003)  

Undersöker bestämmande faktorer för skuldsättningsgraden i Italien och Storbritannien 

mellan 1992 och 1996. Överlag så visar resultaten att lönsamhet och storlek är positivt 

korrelerade, medan likviditet och konkursrisk är negativt korrelerade, med 

skuldsättningsgraden. Finansiella reserver används som uppskattning för tillgängliga interna 

medel och har ett negativt samband med skuldsättningsgraden vilket är i linje med Pecking 

Order teorin.
46

 

 

I tabell 2.3.1 har vi sammanställt de faktorer som visat sig signifikanta i tidigare 

undersökningar för att få en bra överblick över dessa. En variabel som påverkar 

skuldsättningsgraden positivt markeras med ett + och en variabel som påverkar 

skuldsättningsgraden negativt markeras med ett -.
47

  

 

Tabell 2.3.1: Sammanställning av variabler i tidigare forskning  

Forskning →  Rajan, 

Zingales 

Titman, 

Wessels 

Ghosh, 

Cai, Li 

Kim, 

Berger 

Guney, 

Antoniou, 

Paudyal 

Mazur Panno 

Faktorer        

Produktlinjens unikhet  -      

Tillgångsstruktur +  +  + -  

Storlek +    + - + 

Affärsrisk   -     

Lönsamhet - - - - - - + 

Tillväxt/investeringsmöjligheter -  -  -   

Reklamkostnader   -     

Sannolikhet för konkurs       - 

R&D kostnader   -     

Likviditet      - - 

Aktiens marknadsutveckling     -   

Källa: Egen bearbetning 

 

 

                                                 
45
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Sammanställningen visar att de fyra faktorer som generellt förklarar skuldsättningsgraden bäst 

är tillgångsstruktur, storlek, lönsamhet samt tillväxtmöjligheter. Nedan följer en kortare 

summering av faktorernas förankring i olika teorier och vår motivering till varför vi väljer 

affärsrisk istället för tillväxtmöjligheter. Det hela bottnar i att vårt syfte är att undersöka olika 

riskfaktorers påverkan på skuldsättningsgraden, och vi är därför ute efter att finna variabler 

som kan karaktäriseras som riskfaktorer.  

 

Tillväxtmöjligheter har visat sig ha en negativ korrelation med skuldsättningsgraden. Detta 

bottnar i det faktum att företag som har en hög andel skulder inte tar vara på de 

tillväxtmöjligheter som finns.
48

 Eftersom denna faktor inte utgör en direkt risk i sig, även om 

den bidrar till minskad lönsamhet och företagsvärde på lång sikt, har vi valt att inte ha med 

den i vår undersökning. 

 

Tillgångsstruktur har i tidigare studier generellt visats påverka skuldsättningsgraden positivt. 

Detta har att göra med att tillgångar som är materiella tjänar som en säkerhet för lån och i och 

med detta gör det enklare för företag att få lån.
49

  Dessutom har de materiella tillgångarna ett 

större värde än immateriella i det fall företaget måste likvidera sina tillgångar, vilket innebär 

att finansiella problem genererar lägre kostnad för ett företag med hög andel materiella 

anläggningstillgångar.
50

 Nuvärdet av kostnaderna för finansiella problem blir därmed lägre 

vilket tillåter en högre skuldsättningsgrad enligt Trade Off teorin.  

Ett negativt samband skulle ge stöd för Pecking Order teorin som menar att företag med hög 

andel materiella anläggningstillgångar är mindre mottagliga för de problem som har att göra 

med asymmetrisk information och därmed skulle kunna finansiera sig med högre andel eget 

kapital.
51

  

Eftersom det kan ses som en direkt risk att kombinera hög skuldsättningsgrad med låg andel 

materiella anläggningstillgångar är denna faktor av vikt att ha som en oberoende variabel i vår 

undersökning och är i enlighet med vår problemformulering.  

 

Lönsamhet och skuldsättningsgrad är negativt korrelerade enligt de flesta tidigare studier. 

Detta faktum förklaras bäst med Pecking Order teorin som menar att företag inte har någon 

optimal skuldsättningsgrad utan använder interna medel framför externa för att finansiera sina 

projekt med så länge som det är möjligt. Ju högre lönsamhet desto mer interna medel finns 

tillgängligt för företaget och de behöver därmed inte öka sina skulder.
52

  

Trade Off teorin menar att lönsamhet och skuldsättningsgrad har en positiv korrelation, då 

högre lönsamhet möjliggör en större skattesköld. Ett företag med hög lönsamhet kan alltså 

öka sin skuldsättningsgrad utan risker för finansiella problem.
53

 Det motsatta gäller också, att 

kombinera en hög skuldsättningsgrad med låg lönsamhet öppnar upp dörrar för finansiella 

problem. Denna variabel kan alltså betraktas som en riskfaktor och är relevant för vårt syfte.  
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Företagets storlek möjliggör högre skuldsättningsgrad vilket har bekräftats av flera tidigare 

studier. Detta förklaras med att större företag oftast är mer diversifierade och löper mindre 

risk för finansiella problem, varför nuvärdet av kostnaderna för finansiella problem blir 

mindre ju större företaget är och möjliggör högre skuldsättningsgrad.
54

  

 

Affärsrisk har generellt inte förklarat skuldsättningsgraden särskilt bra om man går igenom 

tidigare forskning, det är dock ett intressant mått på risk så för vårt syfte blir det relevant att 

inkludera affärsrisk som en oberoende variabel. En hög affärsrisk i kombination med hög 

finansiell risk ökar uppenbarligen den totala risken i ett företag.
55

 Företag med högre 

affärsrisk löper därmed högre risk för konkurs vilket ökar nuvärdet av kostnaderna för 

finansiella problem
.56

 I enlighet med Trade Off teorin bör därför en hög affärsrisk kombineras 

med en låg skuldsättningsgrad och tvärtom. 
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3. Metod 

Vi kommer i detta kapitel att redogöra för hur det empiriska arbetet med uppsatsen 

genomförts och vilka verktyg vi använt oss av för att kunna uppfylla syftet med uppsatsen. 

  

3.1 Forskningsansats 

Uppsatsens huvudsakliga syfte är att genom en regressionsanalys i form av en multipel 

regression, testa vilka oberoende variabler som påverkar stora svenska förstags 

skuldsättningsgrad utifrån ett företagsperspektiv. För att besvara detta syfte kommer 

uppsatsen bygga på en deduktiv ansats där befintlig tidigare forskning och teorier ligger till 

grund för uppsatsens vidare slutsatser.57 Utifrån den deduktiva ansatsen har man en möjlighet 

att utifrån befintliga teorier och tidigare forskning kunna ställa egna hypoteser och utforma en 

frågeställning som skapar möjligheter att utforska området ytterligare.58 

På grund av att det sedan tidigare finns en mängd väletablerade teorier kring området, samt 

tidigare forskning kring ämnet kapitalstruktur, så kommer de befintliga teorierna och den 

tidigare forskningen ligga som grund för att kunna undersöka ämnet ur ett annat perspektiv.  

 

3.2 Vald forskningsstrategi 

Genom valet av att angripa en deduktiv ansats på problemet så kommer man på ett metodiskt 

korrekt sätt kunna dra slutsatser och komma fram till resultat på de hypoteser och 

frågeställningar som uppsatsen bygger på. Den valda forskningsmetoden kommer ge 

möjlighet till att testa de befintliga teorierna mot det insamlade empiriska materialet från 

årsredovisningar för att sedan dra slutsatser utifrån detta. Om man hade haft en induktiv 

ansats så hade analysen av uppsatsen skett på ett annorlunda sätt, där man istället utifrån 

observationer och resultat, härleder teorier som man vidare kan dra slutsatser ifrån eller 

utforma ny forskning på. 

Av ämnets natur faller det naturligt att ha ett deduktivt angripsätt på problemet då man utifrån 

de befintliga teorierna kring området sedan kan testa dessa mot de data man får fram från 

årsredovisningarna, vilket kommer underlätta besvarandet av syftet med undersökningen. 

 

3.3 Kvantitativ metod 

En undersökning som berör om ett företag optimerar sin skuldsättningsgrad eller ej och som 

behandlar relationen mellan skuldsättningsgrad och risk i en vid bemärkelse lämpar sig bra 

som en kvantitativ undersökning. Med en kvantitativ undersökning kan man skapa sig en 

överskådlig bild över problemet i fråga och man har man goda möjligheter att göra statistiska 
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generaliseringar genom att informationsinsamlingen omvandlas till statistisk dataanalys.59 

Holme tar även upp att en kvantitativ undersökning är lämplig när man vill undersöka ett 

problem på bredden, snarare än på djupet. Detta för att ha möjlighet att göra generaliseringar 

och jämförelser och för att kunna ge en generell bild av ett problem. En kvantitativ metod är 

att föredra i denna uppsats då uppsatsens huvudsakliga syfte och frågeställning då kan 

besvaras på bäst sätt. Man kan välja att ha kvalitativa inslag i uppsatsen för att få en mer 

nyanserad uppsats med inslag av både kvalitativ- och kvantitativ data. Dock anses det ej vara 

nödvändigt med en metodtriangulering i denna uppsats, då de kvantitativa data som insamlas 

från årsredovisningarna utgör tillräckligt med material för att kunna uppfylla syftet.  

 

Dock kan det uppstå ett problem i och med att begreppet risk är ett abstrakt begrepp som 

oftast belyses genom termer som inte är mätbara. Detta kommer uppsatsen ta hänsyn till och 

försöka kringgå genom att ta användning av diverse nyckeltal som både direkt och indirekt 

kan göra risken mätbar.  

 

3.4 Population och urval 

En population definieras som den uppsättning av individer, objekt eller mått som utgör 

undersökningsområdet av intresse. Ofta behöver man av praktiska skäl ta ett stickprov från en 

population för att sedan kunna generalisera det resultat man får för hela populationen.60   

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida de största svenska börsnoterade företagen 

har en optimal kapitalstruktur. Dessa bolag utgörs per definition av de som är listade på 

OMXS Large Cap och därmed har ett börsvärde på över en miljard Euro.61  

Affärsbankernas kapitalstruktur är till viss del reglerad av Baselreglerna vilket innebär att de 

inte helt fritt kan bestämma sin målskuldsättningsgrad.
62

 Därför har vi valt att inte inkludera 

dem i populationen. Tanken från början var att låta investmentbanker utgöra del av 

populationen, men vid sammanställningen av insamlad data genererade deras rörelseresultat, 

som till stor del består av värdeförändringar, sådana extremvärden att det skulle ge ett 

missvisande resultat i sambandsanalysen.  

Populationen utgörs därmed av de bolag som den tionde april 2012 var listade på OMXS 

Large Cap, exklusive finansbranschen, vilket resulterade i 44 bolag. Med så få objekt i 

populationen finns det ingen anledning att ta ett stickprov utan hela populationen kommer att 

undersökas.  

Under datainsamlingens gång föll även Electa och SEMAFO bort. Electas inkomstår 

redovisas från den 1 maj 2011 till den 31 april 2012 och SEMAFO följer inte IFRS 
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redovisningsstandarder, vilket medför att data från dessa två bolag inte blir jämförbara med 

resterande data.    

En lista på samtliga 42 bolag som ingår i vår undersökning finns i bilaga 8.2.  

 

3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen består av sekundärdata i form av nyckeltal som beräknats fram från den 

ekonomiska data som insamlats från respektive företags årsredovisning. Data som uppsatsen 

bygger på kommer från årsredovisningar från verksamhetsåret 2011. Anledningen till att 

uppsatsen baseras på verksamhetsåret 2011 och inte 2012 beror på att endast vissa av 

företagen släppt ut kvartalsrapporter för första kvartalet 2012. Dessutom behövs den 

sammanställda årsredovisningen från respektive företag för att datainsamlingen skall bli 

trovärdig och för att det ska vara möjligt att besvara uppsatsens syfte. Att uppsatsen baseras 

på data från 2011 ses ej som problematiskt då uppsatsen ej har för avsikt att göra jämförelser 

eller undersökningar där tiden är av vikt. Uppsatsen kommer i huvudsak undersöka nutid och 

därför bör datan ändå ses som trovärdig och mäter det uppsatsen avser att mäta. Däremot 

kommer man behöva undersöka årsredovisningar från ett antal år tillbaka i tiden när avsikten 

är att mäta affärsrisken för respektive företag. Detta för att ha en möjlighet att kunna se 

variationer i ROA och för att på så sätt kunna ha en möjlighet att undersöka om det finns ett 

negativt samband mellan affärsrisk och skuldsättningsgrad. 

Affärsrisken kommer mätas genom att granska respektive företags fluktuationer i ROA de 

senaste fem åren. Detta ses som ett rimligt tidsspann för att ha möjlighet att fastställa ett 

företags affärsrisk. Anledningen till att uppsatsen mäter förändringen i ROA under en 

femårsperiod är främst för att de internationella redovisningsstandarderna (IFRS) infördes år 

2005 och därför hade det kunnat bli ett skevt resultat om man hade undersökt affärsrisken 

under en 10-årsperiod.
6364

 

 

Årsredovisningarna är inhämtade från de olika företagens hemsidor där de redan 

sammanställda siffrorna sedan har lästs av och använts som underlag för vidare beräkningar. 

Underlagen som har lästs av kommer från resultat- och balansräkningar som berör koncernen 

som helhet inom respektive bolag. Att endast undersöka moderbolagens utfall hade varit ett 

alternativ. Dock anses detta som ett alternativ som snarare försämrar än förbättrar uppsatsens 

trovärdighet och därför kommer koncernens resultat att tas i beaktning. 

 

Undersökningen har byggt vidare på tidigare forskning som har gjorts på vetenskaplig nivå 

inom detta område. Den tidigare forskning som presenteras i teoriavsnittet har inhämtats från 

databaserna JSTOR, NBER samt Business Source Premier. 

 

En svårighet som uppstår är att vissa av företagen redovisar sina resultat i andra valutor än 

svenska kronor. I några av fallen har företagen valt att redovisa resultaten i miljoner 
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amerikanska dollar, medan man i andra fall har valt Euro som valuta. I vissa fall har det inte 

ställt till några problem då man endast har behövt ställa siffrorna i relation till varandra för att 

på så sätt få fram en kvot. Dock är detta inte ett faktum vid alla beräkningar utan vid 

omsättningen har man tvingats ”växla” valutan till en gemensam valuta som i denna uppsats 

kommer vara svenska kronor. Denna ”valutaväxling” gjordes genom att använda Dagens 

Industris rapporter om valutakurser. På Dagens Industris hemsida har växelkurs för respektive 

valuta gentemot svenska kronan lästs av per den 31 december 2011, för att sedan räkna om 

samtliga belopp vad gäller omsättning till svenska kronor.  

 

I uppsatsen skulle man ha möjlighet att ha med primärdata som ett underlag för 

undersökningen och för att uppfylla syftet. Hur företags skuldsättningsgrad påverkas av olika 

nyckeltalsbaserade faktorer är dock något som man med hjälp av sekundärdata från 

årsredovisningarna har möjlighet att besvara. Årsredovisningarna räcker därmed som 

underlag och det är därför inte nödvändigt att ha med primärdata i undersökningen. 

 

3.5.1 Statistisk bearbetning av data 

I kapitel 2.3 härleddes fyra stycken faktorer och deras generella påverkan på 

skuldsättningsgraden. Dessa faktorer är de oberoende variablerna i den statistiska 

bearbetningen. Skuldsättningsgraden är således den beroende variabeln och beräknas som 

företagets totala skulder i förhållande till bokfört eget kapital.
65

 
66

 

 

𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑠𝑘𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟

𝐵𝑜𝑘𝑓ö𝑟𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

 

Mazur konstaterar att olika typer av mått på skuldsättningsgrad förekommer när det gäller 

definitionen av just skulder. En del författare använder ett brett mått på skulder, det vill säga 

totala skulder, medan andra använder enbart långfristiga skulder. Han hänvisar till tidigare 

forskning där många författare har konstaterat att de fått antingen liknande eller också bättre 

resultat när de använt totala skulder istället för långfristiga skulder.
67

 

Vad gäller nämnaren så adderas ofta det egna kapitalet med den del av obeskattade reserver 

som får delas ut till aktieägarna efter beskattning.
68

 Eftersom vårt urval består av koncerncer 

vilka inte redovisar obeskattade reserver
69

 så är inte denna justering nödvändig i detta fall. 

 

De oberoende variablerna består av affärsrisk, företagets storlek samt andelen materiella 

tillgångar. 

 

Affärsrisken mäts genom att studera variationen i räntabilitet på eget kapital. 
70

 
71

 Variationen 

mäts genom att titta på absolutavvikelsen där absolutavvikelsemetoden kommer användas. 
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Absolutavvikelsemetoden är lämplig att använda då den till skillnad från intervallavläsningen 

tar hänsyn till alla värden istället för endast de högsta och lägsta.
72

 Den bör enligt vår egen 

uppfattning också ge ett mer rättvisande resultat än standardavvikelsen eftersom den spridning 

som ska mätas enbart avser fem observationer.  

Absolutavvikelsemetoden mäter det genomsnittliga beloppet med vilket värdena i en 

population, eller ett stickprov, avviker från dess medelvärde.  

 

𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎𝑣𝑣𝑖𝑘𝑒𝑙𝑠𝑒   
∑ 𝐼𝑋  𝑋𝐼̅̅ ̅

𝑛
 

 

I tidigare studier har storlek definierats som antingen företagets totala tillgångar eller 

omsättning.
73

 Kim och Berger använder omsättningen som ett absolut tal
74

 medan Panno 

använder den naturliga logaritmen av totala tillgångar.
75

 Rajan och Zingales använder sig av 

den naturliga logaritmen av omsättning
76

. Vi definierar storleken som omsättningen i absoluta 

tal, dock avrundat till miljarder svenska kronor.     

 

𝑆𝑡𝑜𝑟𝑙𝑒𝑘  𝑂𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖 𝑚𝑖𝑙𝑗𝑎𝑟𝑑𝑒𝑟 𝑆 𝐾 

 

Andel materiella anläggningstillgångar
77

, vilket fortsättningsvis operationaliseras som 

tillgångsstruktur, definieras som materiella anläggningstillgångar i förhållande till totala 

tillgångar
78

  

 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟   
𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑎𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔å𝑛𝑔𝑎𝑟
 

 

Lönsamhet mäts normalt genom vinstmarginal, räntabilitet på eget kapital eller räntabilitet på 

totalt kapital.
79

 Vi är intresserade av att se hur stor marginal det finns för finansiella kostnader, 

därför har vi valt att använda oss av en variant av vinstmarginalen som kallas 

kapitalersättningsmarginal.
80
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𝑁𝑒𝑡𝑡𝑜𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
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3.5.1.1 Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys kommer göras på den insamlade datan för att på så sätt fastställa om det 

föreligger ett samband mellan de respektive oberoende variablerna och skuldsättningsgraden. 

Denna analys är bra att använda då den kommer ge en snabb överblick om den faktiska 

korrelationen ligger i linje med de ställda frågeställningarna eller om den är avvikande. 

Genom denna analys kan man sedan testa sambanden ytterligare i form av en multipel 

regression. 

 

3.5.1.2 Multipel regression 

Genom att sedan testa sambanden genom en multipel regressionsanalys så kan man se i vilken 

mån en oberoende variabel påverkar skuldsättningsgraden. När en multipel regressionsanalys 

innehåller mer än två oberoende variabler så kan man inte grafiskt illustrera detta då graferna 

är begränsade till tre dimensioner.81 Detta medför att utfallet ej kan illustreras i grafer.  

 

  𝛼  𝛽1𝐿  𝛽2𝑆  𝛽3𝑇  𝛽4𝐴 
 

I ekvationsens vänsterled återfinns den beroende variabeln skuldsättningsgrad. Högerledet 

består av intercept plus fyra regressionskoefficienter multiplicerade med de oberoende 

variablerna Lönsamhet, Storlek, Tillgångsstruktur samt Affärsrisk. 

  

3.6 Validitet 

Undersökningens giltighet och pålitlighet kan med hjälp av vissa tillvägagångssätt styrkas och 

göra så att uppsatsen blir så trovärdig som möjligt. Validiteten förklaras lättast som en 

undersöknings giltighet.82 Validiteten är sedan uppdelad i yttre och inre validitet, där den inre 

validiteten behandlar mätinstrumentets förmåga att mäta det som är avsett att mäta. Den yttre 

validiteten handlar istället om hur pass väl de olika indikatorerna och det insamlade materialet 

överensstämmer med varandra. 

Som tidigare nämnts så kan man stöta på problem när det kommer till mätningen och 

definitionen av risk. Risk finns i många olika former och i flera faktorer, där uppsatsen berör 

några av dessa faktorer. Inom denna undersökning kommer begreppet affärsrisk mätas genom 

att studera fluktuationen i ett företags kassaflöde, samt variationen i räntabiliteten på totala 

tillgångar. Genom att tolka affärsrisken på detta sätt kan man mäta risk ur en dimension på ett 

tillförlitligt sätt. Uppsatsens frågeställning behandlar om det föreligger några samband (både 

positiva och negativa) mellan olika faktorer och skuldsättningsgraden inom olika företag. 

Uppsatsen bygger på väletablerade teorier och relationer mellan olika faktorer och 

skuldsättningsgraden och därför vågar vi förlita oss på att dessa mätningar verkligen mäter det 

de avser att mäta. En annan detalj som bör understrykas är att affärsrisken utgörs av 

beräkningar som baseras på 5 år. Detta beror som sagt på att man i och med denna intervall 

                                                 
81

 Lind et al., s. 506. 
82

 A Johannessen &  PA Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber AB, Malmö, 2003, s. 47-48. 



31 

 

kunnat använda siffror som redovisats i enlighet med IFRS. Validiteten i uppsatsen bör ses 

som hög i och med detta och det bör även den yttre validiteten göra. Större delen av 

datainsamlingen utgörs av avläsningar från företagens resultat- samt balansräkningar och den 

enda risken man ser med detta är att en felavläsning eller en felskrivning kan föreligga. 

Dessutom kan det finnas en risk att de olika beräkningarna har blivit fel, vilket dock har 

kontrollerats ett flertal gånger. 

 

3.7 Reliabilitet 

Graden av tillförlitlighet i undersökningen kan förklaras som undersökningens reliabilitet.83 

Här behandlas med vilken tillförlitlighet uppsatsens data mäts och hur pass känslig 

mätvärdena är för tillfälligheter eller slumpmässiga fel. Uppsatsens empiriska del kommer 

utgöras av företagsinformation från respektive företags årsredovisning. I och med att denna 

sekundärdata redan är sammanställd av företagen och eventuella justeringar redan är 

genomförda så kan uppsatsen baseras på denna information med minimal risk för fel. Risk 

finns alltid för att informationen i årsredovisningarna kan vara missvisande, men det är en risk 

som bör ses som liten och inget som vi anser leder till en låg reliabilitet. Undersökningen 

kommer som bekant behandla de företag som vid skrivandets stund befinner sig på Stockholm 

OMXS Large Cap, med avdrag för finansbranschen samt bolagen Electa och SEMAFO. 

Denna population utgörs av 42 företag som är verksamma inom olika branscher. Detta är 

något som skulle kunna påverka undersökningens reliabilitet då populationen kan ses som 

något liten. Detta är dock något som inte bör påverka undersökningen negativt av den 

anledningen att uppsatsen ej har till syfte att göra generaliseringar. Valet av population faller 

under kategorin ”stora företag” där undersökningens population i detta avseende är de mest 

lämpliga. Av den anledningen ses inte detta som ett problem som bör påverka reliabiliteten 

negativt. 

Tidigare forskning har hämtats in från diverse databaser som innehåller vetenskapliga artiklar. 

Dessa databaser är som tidigare nämnts JSTOR, NBER samt Business Source Premier. Dessa 

databaser är erkända databaser där en mängd olika vetenskapliga artiklar finns publicerade. På 

så sätt har man kunnat söka sig fram till liknande undersökningar som har gjorts inom snarlika 

områden och som alla berör skuldsättningsgraden på ett eller annat sätt. Dessa databaser bör 

ses som tillförlitliga källor och innehåller seriösa artiklar och forskningar som därför bidrar 

till att reliabiliteten på denna punkt är att betrakta som hög.  

Att företagen redovisade verksamhetsåren i olika valutor är något som har lett till att 

författarna tvingats ”växla” valutan till den gemensamma valutan svenska kronor. Detta 

genomfördes som tidigare nämnts genom att läsa av valutakursen för respektive valuta per 

den 31 December 2011. Att detta kan skapa problem och ”översättningsfel” är något som 

författarna är medvetna om. Dock har man kontrollerat DI:s statistik över växelkursen med 

andra källor för att på så sätt försäkra sig om att den aktuella växelkursen är tillförlitlig.
8485
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På så sätt anses detta inte påverka reliabiliteten negativt och man vågar förlita sig på att 

valutaväxlingen har skett på ett tillförlitligt sätt. 

3.8 Metodkritik 

Metoden är utformad på ett sätt som vi anser gynna undersökningen på bästa sätt. Dock finns 

det självklart olika sätt att utforma undersökningen på och även olika tillvägagångssätt för att 

ha underlag för att uppfylla syftet. 

 

Inom denna undersökning valde man som sagt att använda sig utav en deduktiv ansats. Detta 

som en produkt av den tidigare forskning som finns inom huvudområdet kapitalstruktur och 

för att det sedan tidigare finns ett antal teorier som på ett eller annat sätt berör detta område. 

Att använda en induktiv ansats hade varit ett andra alternativ. Dock ses detta som en olämplig 

ansats då det av arbetets natur hade varit för tidskrävande. 

 

Som tidigare nämnts i detta avsnitt så hade man kunnat använda sig av en metodtriangulering 

för att på så sätt kombinera kvantitativa- och kvalitativa inslag. Detta är något som just detta 

syfte inte stod i behov utav, men som hade kunnat komma till nytta om man modifierade 

syftet en aning. Vi anser dock den valda ansatsen var den mest lämpliga i detta fall. 

 

I övrigt så kan man konstatera att populationen och urvalet kan vara till sin nackdel i och med 

det faktum att man fått ett ganska stort ”bortfall” då banker och investmentbanker ej tas i 

beaktning i undersökningen. Detta eftersom att dessa bolag på grund av olika anledningar inte 

lämpar sig i undersökningen 

 

3.9 Källkritik 

I undersökningen har datainsamlingen kommit från årsredovisningar från respektive företag. 

Detta ses som en relativt stark och trovärdig källa i och med att varje företag redovisar sina 

resultat från det verksamma året. Dock kan det finnas fallgropar som man bör ha i beaktning. 

Företagen styrs av de olika lagar och regler som berör ett företag och vad de som ”minimum” 

måste publicera när de släpper sina årsredovisningar.
86

 Dock har företagen en tendens att 

medvetet försöka framhäva de positiva samtidigt som man försöker kamouflera och gömma 

det negativa som har skett under verksamhetsåret.
87

 Detta genom att lägga information som på 

ett eller annat sätt är negativt för företaget i delar av årsredovisningen som de vet att de flesta 

läsarna inte läser, samtidigt som man å andra sidan lägger den positiva informationen där 

dessa framhävs mest och där flest läsare finns. Detta är något som man måste komma ihåg när 

man analyserar årsredovisningar och när dessa utgör data i uppsatsen. 
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Källorna som uppsatsen bygger på är källor där majoriteten utgörs av vetenskapliga artiklar 

och böcker. Dessa artiklar och böcker är skrivna av författare som vi ser som relevanta för 

denna undersökning. De vetenskapliga artiklarna har hämtats från databaserna JSTOR, NBER 

och Business Source Premier, vilka samtliga är databaser för vetenskapliga artiklar. Dock har 

vissa av artiklarna en tendens att vara något till åren kommen, vilket dessvärre kan komma att 

påverka dess relevans och trovärdighet negativt. 

De hemsidor som har använts vid ”valutaväxlingen” är hemsidor som dagens industris 

hemsida för valutakurser, finansportalens hemsida för valutakurser och www.valuta.se. Dessa 

hemsidor är inte de mest lämpliga att förlita en uppsats på, men bör ändå ses som relativt 

tillförlitliga då de alla redovisade samma växelkurs vid det specifika tillfället.  

http://www.valuta.se/


34 

 

4. Empiri och analys 

Detta kapitel inleds med ett avsnitt innehållande deskriptiv statistik med syftet att på ett 

övergripande sätt redovisa variablernas värden samt även möjliggöra en diskussion om valet 

av population. Därefter redovisas och analyseras resultaten av korrelationsanalysen samt den 

multipla regressionen. Merparten av analysen av de enskilda variablernas påverkan på 

skuldsättningsgraden sker här i anslutning till korrelationsanalysen, vars resultat sedan styrks 

i den multipla regressionsanalysen. 

 

4.1 Beskrivande statistik 

I tabell 4.1.1 illustreras samtliga variablers antal, medelvärde, standardsavvikelse samt lägsta- 

och högsta värde. Som ett komplement till detta redovisas variablernas distribution i diagram 

4.1.1-5. För en fullständig förteckning över samtliga variabler som ingår i detta material 

hänvisar vi till bilaga 8.2.   

 

 

Tabell 4.1.1: Variablernas spridning och medelvärde 

 

Variabel N Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Lönsamhet, 

procent 

42 24,51 % 

 

32,32 % 

 

-4,33 % 

 

145,52 % 

 

Skuldsättningsgrad, 

gånger 

42 1,60 0,73 0,17 3,23 

Storlek, miljarder 

SEK 

42 58,74 67,57 1,44 310,37 

Tillgångsstruktur, 

procent 

42 31,79 % 29,57 % 0,00 % 99,15 % 

Affärsrisk, procent 42 3,13 % 2,45 % 0,53 % 12,58 % 

Källa: Egen bearbetning 

 

 

Diagram 4.1.1: Skuldsättningsgradens distribution 

 

 
Källa: Egen bearbetning  
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Diagram 4.1.1 visar tydligt att de flesta företag har mer skulder än eget kapital i sin 

kapitalstruktur, det vill säga en skuldsättningsgrad som är högre än 1. Medelvärdet på 1,6 i 

tabell 4.1.1 bör man inte lägga för stor vikt vid eftersom standardavvikelsen är hög vilket 

tydligt illustreras i diagrammet. Vår population består av en rad olika branscher som alla 

karaktäriseras av olika affärsrisk, tillgångsstruktur, storlek samt lönsamhet vilket enligt vår 

hypotes också bör generera olika grad av skuldsättning.  

   

 

Diagram 4.1.2: Lönsamhetens distribution 

 

 
Källa: Egen bearbetning  

 

Diagram 4.1.2 visar att de flesta observationerna ligger under medelvärdet på 41,5 procent. 

Standardavvikelsen är 32,3 procent vilket beror på de extremvärden som generellt kan 

tillskrivas fastighetsbolagen. Fastighetsbolagen redovisar värdeförändringar i sin 

resultaträkning eftersom detta utgör en så stor del av deras verksamhet. Eftersom vi baserat 

lönsamhetsmåttet på resultat före skatt plus finansiella kostnader betyder detta att det just i 

fastighetsbolagens fall inte blir så stor skillnad mellan omsättning och resultatet, i vissa fall 

har resultatet till och med varit större än omsättningen. Detta genererar följaktligen 

extremvärden som kommer innebära att vi i analysavsnittet genomför en extra 

regressionsanalys där vi utesluter fastighetsbolagen. 

 

 

Diagram 4.1.3: Storlekens distribution 

 

  
Källa: Egen bearbetning  
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Diagram 4.1.3 visar att värdena är ganska centrerade kring medelvärdet på 58,74. Det finns en 

del extremvärden varför standaravvikelsen är 67,57. Spridningen förklaras av populationens 

olika verksamhetsområden vilket naturligt genererar stora skillnader i omsättningen, dels 

beroende på verksamhetens karaktär samt olika grad av exponering för svängningar i 

konjunkturen. 

 

 

Diagram 4.1.4: Tillgångsstrukturens distribution 

 

 
Källa: Egen bearbetning  

 

I diagram 4.1.4 kan urskiljas att de flesta företag i populationen har drygt 40 procent eller 

mindre andel materiella anläggningstillgångar. Spridningen, kring medelvärdet på 31,79 

procent, tillskrivs framförallt fastighetsbolagen i populationen vilka på grund av sina 

förvaltningsfastigheter har en hög andel materiella anläggningstillgångar.  

 

 

Diagram 4.1.5: Affärsriskens distribution 

 

 
Källa: Egen bearbetning  

 

Affärsrisken har ett medelvärde på 3,13 procent med en standardavvikelse på 2,45 procent 

vilket illustreras i diagram 4.1.5. De senaste fem åren som utgör data för beräkning av 

nyckeltalet har varit en skakig period vilken genererat stora fluktuationer i företagens 

lönsamhet. 
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4.2 Enkla sambandsanalyser 

I detta avsnitt presenteras sambandet mellan skuldsättningsgraden och de fyra oberoende 

variablerna. Korrelations- samt determinationskoefficienterna presenteras tillsammans med 

spridningsdiagram 4.2.1-4. 

 

 

Diagram 4.2.1: Skuldsättningsgrad och lönsamhet 

 

 
Källa: Egen bearbetning  

 

Den negativa korrelationen mellan skuldsättningsgrad och lönsamhet som spridningsdiagram 

4.2.1 visar är inte i linje med Trade off teorin. Dock är den i linje med vad majoriteten av 

tidigare undersökningar kommit fram till, även om korrelationen inte är särskilt stark, 

förklaringsgraden är enbart 2,1 procent.  

 

När lönsamheten är hög bör ledningen, enligt Trade off teorin, öka skuldsättningsgraden för 

att dra maximal nytta av skatteskölden och öka värdet på bolaget. Riskerna för finansiella 

problem är här minimala eftersom rörelsemarginalen är hög. Pecking order teorin är av den 

motsatta åsikten och menar att om lönsamheten är hög har företaget möjlighet att generera en 

stor reserv av interna medel vilket gör att de inte behöver finansiera sig med externa medel 

över huvud taget. Myers argumenterar att tidigare undersökningar konsekvent har visat att de 

mest lönsamma företagen i varje given bransch tenderar att ha lägst skuldsättningsgrad. Han 

menar att man inte kan beskylla företagsledningen för att inte vilja maximera värdet på 

företaget eller ignorera effekten av skatteskölden, utan att Trade off teorin helt enkelt inte 

förklarar förhållandet mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad på ett bra sätt. Enligt Pecking 

Order teorin har inte företaget en målskuldsättningsgrad varför en hög lönsamhet inte är ett 

motiv för dem att öka skuldsättningsgraden, utan snarare medger den interna finansiering som 

de föredrar.
88
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Diagram 4.2.2: Skuldsättningsgrad och storlek 

 

 
Källa: Egen bearbetning  

 

Spridningen i diagram 4.2.2 visar ett svagt positivt samband mellan skuldsättningsgrad och 

storlek med en korrelationskoefficient på 0,24. Tidigare undersökningar som inkluderat 

storlek som oberoende variabel har funnit ett positivt samband i tre fall av fyra. 

  

Enligt Trade off teorin möjliggörs högre skuldsättningsgrad med företagets storlek eftersom 

större företag tenderar att vara mer diversifierade och därför löper mindre risk för finansiella 

problem. Nuvärdet av kostnaderna för finansiella problem minskar därmed och bidrar till att 

skuldsättningsgraden kan ökas i större utsträckning utan att nuvärdet av de finansiella 

kostnaderna överstiger nuvärdet av skatteskölden.  

Determinationskoefficienten visar att sex procent av variationen i skuldsättningsgraden 

förklaras av variationen i företagets storlek. Förklaringsgraden är liten vilket också visar på att 

sambandet inte är så starkt som det bör vara enligt Trade off teorin.  

Anhängare av Pecking order teorin menar att asymmetrisk information minskar allt eftersom 

ett företag växer. Detta gör finansiärer mer villiga att investera i företagets aktier snarare än 

dess obligationer, varför skuldsättningsgraden bör vara lägre hos stora företag. 
89

 

 

En annan förklaring ges av Bevan & Danbolt som i en undersökning av bolag i Storbritannien 

finner att storleken är negativt korrelerad med kortfristig bankupplåning men positivt 

korrelerad med alla andra typer av kortfristiga skulder samt totala långfristiga skulder. De 

argumenterar att detta tyder på att mindre bolag har svårare att få lån med långa löptider samt 

att emittera andra typer av skuldebrev.
90

 Som diskuteras nedan i anslutning till diagram 4.2.3 

utgörs skuldsättningsgraden i vår population av en i genomsnitt högre andel kortfristiga 

skulder, vilket kan förklara varför inte sambandet är starkare.  
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Storleken i populationen är väldigt varierande med ett intervall på 1,437 till 310,367 miljarder 

SEK. Samtliga bolag anses dock som stora då populationen utgörs av företag som är listade 

på OMXS Large Cap, så huruvida de skulle ha svårt att beviljas långfristiga lån kan diskuteras 

och skulle i sådant fall blir föremål för en annan undersökning då det inte är inom ramen för 

syftet med denna uppsats.     

 

 

Diagram 4.2.3: Skuldsättningsgrad och tillgångsstruktur 

 

 
Källa: Egen bearbetning  

 

Skuldsättningsgraden är negativt korrelerad med företagets tillgångsstruktur som diagram 

4.2.3 visar. Korrelationskoefficienten på -0,19 visar på ett väldigt svagt men alltjämt negativt 

samband. 3,7 procent av variationen i skuldsättningsgrad kan förklaras av tillgångsstrukturen. 

  

I tidigare undersökningar har tillgångsstrukturen generellt haft en positiv inverkan på 

skuldsättningsgraden, vilket är i linje med Trade off teorin. En hög andel materiella 

anläggningstillgångar som kan användas som säkerhet för lån bör resultera i en högre 

skuldsättningsgrad. I den definierade populationen har fastighetsbolagen uppenbarligen högst 

andel materiella anläggningstillgångar men förvånande nog har de inte generellt en högre 

skuldsättningsgrad. Enbart två av de fem fastighetsbolagen har en skuldsättningsgrad som 

överstiger medelvärdet.  

Antoniou et. al argumenterar att materiella anläggningstillgångars roll som säkerhet vid lån är 

mer relevant när det gäller bankorienterade ekonomier.
91

 Eftersom Sverige har en väl 

utvecklad finansiell marknad och därmed kan definieras som en marknadsorienterad ekonomi 

kan detta möjligvis förklara den oväntade negativa korrelationen. Om skuldsidan av 

balansräkningen inte består till så stor del av banklån blir inte materiella anläggningstillgångar 

som säkerhet en viktig faktor att beakta. Faktum kvarstår dock att om företaget råkar i 

finansiella problem så finns det ett större andrahandsvärde i materiella anläggningstillgångar 
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vilket gör att företaget kan klara sig igenom den ekonomiska svårighet de befinner sig i, vilket 

minskar sannolikheten för finansiella problem och därmed också nuvärdet av dessa. Dessutom 

visar Rajan & Zingales undersökning av bank- versus marknadsorienterade länder att det inte 

finns någon direkt skillnad i skuldsättningsgrad om man jämför dessa två typer av 

ekonomier.
92

   

Det verkar alltså som att resultatet inte kan förklaras av Trade off teorin utan snarare av 

Pecking Order teorin som, precis som när det gäller företagets storlek, menar att en hög andel 

materiella anläggningstillgångar minskar asymmetrisk information vilket ökar ett företags 

emittering av aktier relativt skulder.
93

  

 

En annan förklaring kan ges av Bevan & Danbolt som fann i sin studie att den del av 

skuldsättningsgraden som består av kortfristiga skulder var negativt korrelerad med 

tillgångsstrukturen.
94

 Detta är logiskt då långa skulder ofta är matchade med en säkerhet i 

form av en materiell tillgång vilket också är argumentet för att tillgångsstruktur och 

skuldsättningsgrad ska ha ett positivt samband. Skuldsättningsgraden som variabel i denna 

undersökning är beräknad som totala skulder i förhållande till eget kapital. Andelen korta 

skulder i förhållande till långa skulder i vår population har ett medelvärde på 1,67 gånger, 

vilket innebär att i snitt utgörs skuldsättningsgraden av en högre andel kortfristiga än 

långfristiga skulder. Standardavvikelsen är 2,2 med ett maxvärde på 11,12 vilket visar på att 

spridningen är stor. Andelen kortfristiga skulder är alltjämt hög vilket kan ha påverkat 

resultatet.
95

  

    

 

Diagram 4.2.4: Skuldsättningsgrad och affärsrisk 

 

 
Källa: Egen bearbetning  
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 Se bilaga 8.3 för en fullständig tabell över kortfristiga/långfristiga skulder i populationen. 
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Sambandet mellan skuldsättningsgrad och affärsrisk är negativt där variationen i 

skuldsättningsgrad till 8,9 procent kan tillskrivas variationen i affärsrisk. Även om 

korrelationen på -0,3 är stark relativt de tre andra korrelationsanalyserna som genomförts så 

kan den inte betraktas som signifikant då den befinner sig alltför nära noll. 

En lägre affärsrisk minskar sannolikheten för finansiella problem och därmed nuvärdet av 

kostnaderna associerade med insolvens. Lägre affärsrisk bör därmed kombineras med hög 

skuldsättningsgrad enligt Trade off teorin. Även Pecking Order teorin menar att låg affärsrisk 

bör kombineras med hög skuldsättningsgrad enligt Mazur. Företag som karaktäriseras av hög 

affärsrisk utnyttjar extern finansiering under år med låg affärsrisk för att undvika 

underinvesteringar under framtida sämre år.
96

 

 

4.3 Multipel regressionsanalys 

Den enkla sambandsansanalysen har illustrerat vilken relation skuldsättningsgraden har till 

varje enskild variabel i vår undersökning och syftet med den multipla regressionen är nu att se 

till hur stor del skuldsättningsgraden påverkas av de fyra variablerna i kombination samt om 

huruvida någon eller flera av variablerna kan anses ha en signifikant påverkan på 

skuldsättningsgraden. 

 

 

Tabell 4.3.1: Multipel regression 

 

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 1,759752 0,254472 6,915319 3,68E-08 1,244144 2,275361 1,244144 2,275361 

Storlek 0,001831 0,001765 1,037055 0,306441 -0,00175 0,005408 -0,00175 0,005408 

Tillgångsstruktur -0,07788 0,658962 -0,11819 0,906556 -1,41307 1,2573 -1,41307 1,2573 

Affärsrisk -7,20715 4,913339 -1,46685 0,150865 -17,1625 2,748224 -17,1625 2,748224 

Lönsamhet -0,06923 0,572157 -0,121 0,904345 -1,22853 1,090069 -1,22853 1,090069 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,352935 

R-kvadrat 0,124563 

Justerad R-
kvadrat 

0,029921 

Standardfel 0,723711 

Observationer 42 

Källa: Egen bearbetning  

  

Riktningen på sambanden som illustreras av de oberoende variablernas koefficienter bekräftar 

det som korrelationsanalysen redan har visat, nämligen att skuldsättningsgraden påverkas 

positivt av företagets storlek men negativt av tillgångsstrukturen, affärsrisken samt 

lönsamheten. T-värdena för varje enskild oberoende variabel visar dock att ingen av 

variablerna har en signifikant påverkan på skuldsättningsgraden.  
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Determinationskoefficienten, vilken definieras som R-kvadrat i tabell 4.3.1, anger den 

procentuella variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av de oberoende 

variablerna och har ett intervall mellan noll och ett.
97

  Determinationskoefficienten visar att 

enbart 12,5 procent av variationen i skuldsättningsgrad kan förklaras av företagets lönsamhet, 

storlek, tillgångsstruktur samt affärsrisk. 

En vanlig konvention är att man använder den justerade determinationskoefficienten. 

Anledningen till detta är att determinationskoefficienten ökar med antalet oberoende variabler 

i undersökningen och inte med den oberoende variabelns förklaringsgrad.
98

  Justerad R-

kvadrat i tabell 4.3.1 är den justerade determinationskoefficienten vilken visar att tre procent 

av variationen i skuldsättningsgraden kan förklaras av företagets lönsamhet, storlek, 

tillgångsstruktur samt affärsrisk. Detta indikerar att företagen i vår population generellt inte 

tar hänsyn till dessa faktorer när de bestämmer sin skuldsättningsgrad.  

 

Samtliga indikatorer har alltså visat att ingen av de variabler vi inkluderat i undersökningen 

har ett signifikant samband med skuldsättningsgraden. Vi provade att rensa bort de 5 

fastighetsbolag som finns i populationen, för att bli av med extremvärden. Detta hade dock 

inte någon nämnvärd påverkan på resultatet. T-värdena bekräftade fortfarande att inget av 

sambanden var signifikanta.
99
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5. Slutsats 

Syftet med denna undersökning var att utifrån ett företagsperspektiv och genom multipel 

regression, testa vilka oberoende variabler som påverkar företagets skuldsättningsgrad och 

genom detta kunna dra slutsatser om huruvida företag tillämpar en optimal 

finansieringspolitik. 

 

En optimal finansieringspolitik har definierats i uppsatsens bakgrundsavsnitt samt teorikapitel 

som en optimering av skatteskölden och kostnaderna associerade med finansiella problem. 

Det har konstaterats att det inte finns någon matematisk formel som kan testa om huruvida 

denna optimering föreligger eller inte, men att det finns vissa faktorer ett företag behöver ta 

hänsyn till för att de ska kunna anses ha en optimal kapitalstruktur. Dessa faktorer 

formulerades som hypoteser i bakgrundavsnittet och ska nu besvaras i tur och ordning. 

 

- Det bör finnas ett positivt samband mellan företagets lönsamhet och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

Korrelationen mellan lönsamhet och skuldsättningsgrad var svagt negativ och bekräftades 

vara icke signifikant enligt den multipla regressionsanalysen. Hypotesen förkastas därmed, 

det har inte kunnat påvisas att det föreligger ett positivt samband mellan lönsamhet och 

skuldsättningsgrad.  

 

- Det bör finnas ett positivt samband mellan företagets storlek och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

Korrelationsanalysen visar ett svagt positivt samband mellan storlek och skuldsättningsgrad. 

Den multipla regressionsanalysen visade dock att sambandet inte var statistiskt signifikant. 

Det mesta talar alltså för att det inte finns ett positivt samband mellan företagets storlek och 

skuldsättningsgrad och vår hypotes förkastas därmed. 

 

- Det bör finnas ett positivt samband mellan företagets tillgångsstruktur och dess 

skuldsättningsgrad. 

 

Den multipla regressionen visade att det negativa samband som korrelationsanalysen 

resulterade i inte är signifikant. Resultatet stödjer inte vår hypotes om ett positivt samband 

mellan tillgångsstruktur och skuldsättningsgrad. 

  

- Det bör finnas ett negativt samband mellan företagets affärsrisk och dess 

skuldsättningsgrad.  
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Även om korrelationsanalysen påvisade ett negativt samband så visade sig detta vara icke 

signifikant enligt den multipla regressionen. Hypotesen om att det föreligger ett negativt 

samband mellan företagets affärsrisk och skuldsättningsgrad förkastas därmed.  

 

I enlighet med uppsatsens syfte så har samtliga faktorers inverkan på skuldsättningsgraden 

undersökts. Den empiriska analysen har visat att ingen av faktorerna har en signifikant 

påverkan på skuldsättningsgraden. Eftersom kriteriet för tillämpning av en optimal 

finansieringspolitik var att samtliga samband behövde vara uppfyllda, kan vi nu konstatera att 

svenska börsnoterade företag inom ramen för vår population inte har en optimal 

kapitalstruktur.  
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6. Avslutande diskussion 

Om företagen i vår population hade balanserat skatteskölden mot de potentiella kostnaderna 

för finansiella problem i enlighet med Trade off teorin så hade skuldsättningsgraden påverkats 

positivt av företagets storlek, tillgångsstruktur och lönsamhet samt negativt av företagets 

affärsrisk. Detta hade varit en bra approximation av att de största svenska börsnoterade 

företagen har en optimal kapitalstruktur som maximerar företagets börsvärde.  

Kan man av vårt resultat dra slutsatsen att ledningen på företagen i den angivna populationen 

har andra avsikter än att verka för aktieägarnas bästa? Shyam-Sunder och Myers har anmärkt 

att om ett givet urval av företag har en väldefinierad målskuldsättningsgrad så verkar det som 

att ledningen inte är särskilt intresserad av att uppnå denna. De resonerar om huruvida Trade 

off teorin skulle vara applicerbar om det var i ledningens intresse att maximera värdet för 

aktieägarna.
100

 Här kommer vi in på agentproblem som ofta föreslås lösas genom att ge 

ledningen aktieoptioner i företaget så att deras motiv ska blir allierade med de övriga 

aktieägarnas.  

Att granska sådana faktorer ingick inte i vårt syfte och skulle möjligtvis kunna utgöra ett 

förslag till fortsatt forskning, men bara det faktum att vår population utgörs av bolag med ett 

börsvärde på över en miljard euro talar för att de har goda relationer med sina investerare. 

 

En mer trolig förklaring till det resultat undersökningen genererade är att Trade off teorin och 

dess förespråkande av en optimal skuldsättningsgrad helt enkelt inte förklarar de största 

svenska företagens finansieringspolitik särskilt bra. Mazur finner i sin studie att det generellt 

är Pecking Order teorin som bäst förklarar polska företags finansieringspolitik och Myers 

hävdar att de lönsammaste företagen tenderar att vara de med lägst skuldsättningsgrad vilket 

också är i enlighet med Pecking Order teorin.
101

 
102

 Mazur studerar visserligen en bankbaserad 

marknad till skillnad från denna studie, men som noteras i Rajan & Zingales så finns det ingen 

större skillnad i skuldsättningsgrad mellan bank- och marknadsbaserade ekonomier vilket 

innebär att resultat från bankbaserade ekonomier även skulle kunna appliceras på 

marknadsbaserade ekonomier.
103

 
104

 Om skuldsättningen dock delas upp i sina olika 

beståndsdelar kan detta troligtvis generera olika resultat för olika typer av ekonomier. Bevan 

& Danbolt belyser hur viktigt det är att ta hänsyn till alla former av skulder i ett företag får att 

få förståelse för kapitalstrukturen. De hänvisar till att leverantörsskulder och liknande stod för 

62 procent av samtliga skulder i deras undersökning av bolag i Storbritannien. Att i det läget 

enbart tittat på långfristiga skulder hade gett en missvisande bild.
105

 Att genomföra en studie 

av svenska bolag där vissa faktorers påverkan på skuldernas olika beståndsdelar undersöks 

skulle vara ett intressant inslag i den fortsatta forskningen på området. 
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Trade off teorin är bara en i mängden av teorier som försöker förklara kapitalstrukturen. 

Förutom Pecking order teorin som förespråkar finansiering med interna medel finns 

”Signaleringsteorin” som argumenterar för att återköp av aktier med lånade medel är en signal 

till investerare att företaget är lönsamt vilket höjer dess börsvärde.  

Agenteorin handlar om målinkongruensen mellan aktieägare och ledningen, där en ledning 

som äger en låg andel aktier i det egna företaget tenderar att slösa med företagets resurser. 

Detta innebär att finansiering genom nyemission av aktier gör ledningen än mer slösaktiga på 

grund av att detta späder ut deras innehav ytterligare.  

Teorin om ”Market timing” menar att huruvida företag finansierar sina investeringar med 

externt eget kapital eller lån beror helt enkelt på hur marknaden värderar bolaget vid 

tidpunkten för investeringen. Är marknadsvärdet i förhållande till det bokförda värdet på eget 

kapital högt så sker finansiering med externt eget kapital, annars med skulder.  

En studie där frågeställningen hålls mer öppen för att kunna förklara skuldsättningsgraden hos 

populationen med flera olika teorier skulle vara intressant. 

Myers menar dessutom att teorierna om kapitalstruktur inte är menade att vara generella och 

därför inte bör testas på en bred, heterogen population.
106

 Ett eller flera branschurval på vilka 

flera olika teorier tillämpas skulle därför vara intressant. Att inkludera en kvalitativ ansats i en 

sådan studie skulle vara givande. Intervjuer av ledningen på företagen skulle i sådant fall 

kunna genomföras med syfte att samla in data om hur skuldsättningsgraden faktiskt bestäms. 

 

6.1 Studiens styrkor och svagheter 

Några slutliga kommentarer om resultatens validitet och generaliserbarhet tycker vi är på sin 

plats.  

 

Som nämndes i föregående avsnitt kan det ge ett missvisande resultat att undersöka vad som 

bestämmer ett företags kapitalstruktur baserat på ett mått på skulder som inkluderar den totala 

skuldposten i balansräkningen. Som påpekades i analyskapitlet utgörs skuldsättningsgraden 

hos populationen av en högre andel kortfristiga än långfristiga skulder. Då dessa olika typer 

av skulder påverkas olika av undersökningsvariablerna inser vi misstaget att inte skilja på till 

exempel lång- och kortfristiga skulder i analysen. 

Bevan & Danbolts studie syftar till att visa hur viktigt det är att göra skillnad på olika typer av 

skulder när faktorers påverkan på skuldsättningsgraden undersöks. De har resultaten från 

Rajan & Zingales studie som underlag och visar att dessa är väldigt beroende av hur 

skuldsättningsgraden definieras.
107

 Tyvärr hittades denna artikel inte förrän vid analysskedet, 

varför den inte är inkluderad och tillämpad i teorikapitlet. 

  

Vidare så hade det varit användbart att använda andra metoder för att mäta sambanden. Ghosh 

et al. hittar till exempel ett kvadratiskt samband mellan skuldsättningsgrad och affärsrisk. 

Kanske är det så att sambanden inte är linjära men att de hade funnits i någon annan form?  
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Många tidigare studier har definierat affärsrisken som standardavvikelsen av rörelseresultatets 

procentuella förändring medan vi har tittat på spridningen i räntabiliteten på totalt kapital.
108

 
109

 Det är möjligt att utfallet hade blivit annorlunda om vi hade använt det förstnämnda måttet 

istället, samtidigt som det hade varit mer jämförbart med tidigare forskning på området.    
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7.3 Årsredovisningar 

Årsredovisningar 

per 2011-12-31 

ABB Ltd 

Alfa Laval 

Alliance Oil 

Company 

Assa Abloy  

Astra Zeneca  

Atlas Copco  

Atrium Ljungberg 

Autoliv SDB 

Axfood  

Boliden  

Castellum  

Electrolux 
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Fabege 

Getinge  

H&M 

Hexagon 

Holmen 

Hufvudstaden 

Husqvarna 

Lundin Mining  

Lundin Petroleum  

Meda  

Millicom 

Modern Times 

Group 

NCC 

Oriflame 

PEAB 

SAAB 

Sandvik 

SCA 

Scania  

Securitas 

Skanska 

SKF 

SSAB 

Stora Enso 

Tele2 

Telia Sonera 

Tieto 

Trelleborg 

Volvo 

Wallenstam 
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8. Bilagor 

8.1 Definitioner 

Materiella anläggningstillgångar 

Enligt International Accounting Standards utgörs materiella anläggningstillgångar av 

“Property, plant and equipment”.
110

  

I de fall företagen inte har specificerat sina materiella anläggningstillgångar i 

årsredovisningen kommer vi att förutsätta att materiella anläggningstillgångar inkluderar 

dessa tillgångsslag. 

 

Räntabilitet på totalt kapital 

Räntabilitet definieras som ett redovisningsmässigt resultat i förhållande till ett 

redovisningsmässigt kapital. Det resultatmått man använder får inte vara påverkat av 

ersättning till de som ställt kapitalet till förfogande, det ska alltså utgöra ett överskott ur vilket 

ersättning till finansiärerna tas.
111

  

Räntabilitet på totalt kapital uttrycks därmed som rörelseresultat plus de finansiella intäkterna 

delat med balansomslutningen.
112

 

 

 ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  
  ö𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡𝑒𝑟 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

I de fall vi tittar på fastighetsbolag, vilka redovisar värdeförändringar på sina tillgångar i 

resultaträkningen, så får vi en motsvarande siffra genom att addera räntekostnader till 

resultatet före skatt.  

 

 ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙   
 𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑓ö𝑟𝑒 𝑟ä𝑛𝑡𝑒𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛𝑠𝑜𝑚𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
 

 

Vi får därmed ett räntabilitetsmått som är enhetligt för samtliga företag i vår population. 

 

Skattesköld 

Skatteskölden motsvarar skattesatsen gånger totala genomsnittliga räntekostnader.
113

 

 

Räntabilitet på Eget kapital
114

 

 

 ä𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝å 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙  
 𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑠𝑖𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟

𝐽𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑔𝑒𝑡 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 

                                                 
110

 European Commission, International accounting standard 16 – Property, plant and equipment, EN – EU IAS 

16, hämtad den x maj 2012, <http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias16_en.pdf> 
111

 Johansson & Runsten, s. 27. 
112

 Grönlund et al., s. 246. 
113

 Hillier et al., s. 416. 
114

 Grönlund et al., s. 247. 

http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/docs/consolidated/ias16_en.pdf
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Aktieägarnas avkastningskrav 

Enligt modern finansiell teori bestäms aktieägarnas avkastningskrav utifrån den riskfria räntan 

plus marknadens riskpremie multiplicerad med den företagsspecifika risken, beta.
115

 

 

Företagets finansieringspolitik 

Enligt Johansson och Runsten avser finansieringspolitiken val av skuldsättningsgrad.
116

 

 

 

8.2 Berä knäde väriäbler 

 Population Skuldsättnings- 

grad 

Storlek 

miljar-

der 

SEK 

Tillgångs-

struktur 

Affärs-

risk 

Lönsamhet 

ABB Ltd 1,43 262,572 12,41% 1,24% 12,52% 

Alfa Laval 1,28 28,652 11,41% 2,33% 17,89% 

Alliance Oil 

Company 

1,12 21,306 76,30% 2,74% 17,05% 

Assa Abloy  1,33 41,786 10,26% 1,95% 12,60% 

Astra Zeneca  1,25 232,168 12,16% 1,45% 39,73% 

Atlas Copco  1,6 81,203 11,52% 2,52% 22,58% 

Atrium Ljungberg 1,43 2,018 94,58% 3,99% 79,01% 

Autoliv SDB 0,83 56,899 18,33% 4,54% 10,94% 

Axfood  1,56 34,795 21,76% 0,61% 3,61% 

Boliden  0,79 40,323 60,95% 4,41% 11,95% 

Castellum  2,05 2,919 99,15% 3,74% 54,81% 

Electrolux 2,7 101,598 20,44% 1,75% 3,30% 

Fabege 1,58 1,804 94,92% 3,19% 113,08% 

Getinge  1,83 21,854 8,32% 0,62% 18,04% 

H&M 0,36 109,999 28,90% 2,62% 19,04% 

Hexagon 1,12 19,444 4,29% 1,98% 20,04% 

Holmen 0,88 18,656 33,63% 3,59% 29,94% 

Hufvudstaden 0,82 1,437 98,07% 7,55% 145,52% 

Husqvarna 1,35 30,357 13,48% 2,22% 5,20% 

Lundin Mining  0,17 5,417 32,14% 6,63% 0,00% 

Lundin Petroleum  1,51 8,774 87,19% 10,16% 59,13% 

Meda  1,59 12,856 0,00% 0,82% 20,61% 

Millicom 1,98 31,307 39,35% 0,89% 28,07% 

Modern Times 

Group 

1,59 13,473 2,37% 12,58% -4,33% 

                                                 
115

 M Hirschey & J Nofsinger , Investment - Analysis and behaviour , Mc-Graw Hill/Irwing, New York, 2008, s. 

128-129. 
116

 Johansson & Runsten, s. 39. 
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NCC 2,97 52,535 8,52% 0,53% 3,98% 

Oriflame 2,71 13,39 24,32% 2,64% 12,84% 

PEAB 2,94 43,539 14,61% 1,12% 3,82% 

SAAB 1,43 23,498 10,29% 2,76% 13,21% 

Sandvik 1,91 94,084 26,03% 4,60% 11,07% 

SCA 1,27 81,337 30,65% 1,39% 2,99% 

Scania  2,17 87,686 18,59% 3,11% 15,21% 

Securitas 2,98 58,996 6,44% 1,37% 5,24% 

Skanska 3,23 118,734 8,48% 1,20% 7,33% 

SKF 1,64 66,216 22,02% 3,39% 15,07% 

SSAB 1,06 44,64 29,47% 5,10% 5,71% 

Stora Enso 1,18 98,289 38,02% 4,21% 7,32% 

Tele2 1,17 40,75 34,90% 4,74% 17,29% 

Telia Sonera 1,05 104,354 23,47% 0,56% 29,12% 

Tieto 1,27 16,387 8,06% 2,49% 5,91% 

Trelleborg 1,12 29,106 20,77% 2,59% 8,46% 

Volvo 3,12 310,367 22,21% 3,64% 8,96% 

Wallenstam 1,81 1,532 96,29% 1,96% 115,73% 

Källa: Egen bearbetning 

 

Valutakurs per 

2011-12-31 för 

omvandling till 

SEK 

Valuta Kurs 

Euro 8,964 

USD 6,9116 

Källa: Egen bearbetning 

 

 

 

8.3 Kortfristiga skulder/Långfristiga skulder i population 

 

Population Kortfristiga/lång-

fristiga skulder 

ABB Ltd 2,453118 

Alfa Laval 1,315116 

Alliance Oil Company 0,288953 

Assa Abloy  1,352617 

Astra Zeneca  1,157725 

Atlas Copco  1,209014 

Atrium Ljungberg 0,274804 

Autoliv SDB 3,056712 
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Axfood  6,030683 

Boliden  0,715779 

Castellum  0,04987 

Electrolux 2,066513 

Fabege 0,27834 

Getinge  0,389951 

H&M 11,12057 

Hexagon 0,562895 

Holmen 0,618182 

Hufvudstaden 0,075442 

Husqvarna 0,621871 

Lundin Mining  0,420858 

Lundin Petroleum  0,331038 

Meda  0,268943 

Millicom 1,26259 

Modern Times Group 2,196956 

NCC 2,162173 

Oriflame 0,816614 

PEAB 1,851121 

SAAB 3,248129 

Sandvik 0,929311 

SCA 0,885368 

Scania  1,247911 

Securitas 1,245097 

Skanska 9,468357 

SKF 0,559475 

SSAB 0,439251 

Stora Enso 0,655099 

Tele2 0,779364 

Telia Sonera 0,38608 

Tieto 2,74202 

Trelleborg 1,309107 

Volvo 1,518477 

Wallenstam 1,833814 

Källa: Egen bearbetning 
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8.4 Multipel regression utan fastighetsbolag 

  Koefficienter Standardfel t-kvot p-värde 
Nedre 
95% 

Övre 
95% 

Nedre 
95,0% 

Övre 
95,0% 

Konstant 1,865874 0,283781 6,575054 2,08E-07 1,287831 2,443916 1,287831 2,443916 

Storlek 0,002276 0,00184 1,236569 0,225246 -0,00147 0,006025 -0,00147 0,006025 

Tillgångsstruktur -0,55217 0,791358 -0,69775 0,490373 -2,16411 1,059774 -2,16411 1,059774 

Affärsrisk -5,04795 5,397611 -0,93522 0,35668 -16,0425 5,946624 -16,0425 5,946624 

Lönsamhet -0,92373 1,162391 -0,79468 0,432654 -3,29144 1,443983 -3,29144 1,443983 

 
 

Regressionsstatistik 

Multipel-R 0,405303 

R-kvadrat 0,164271 
Justerad R-
kvadrat 0,059804 

Standardfel 0,74486 

Observationer 37 

Källa: Egen bearbetning 


